


বিজ্ঞাপন , 

য্কালে আমি সংবাদ প্রভাকরপত্রে প্রকাশিত এই: প্রতধবিত 
প্রশ্নটা দৃষ্টি করিয়া তাহাঁর রচনাঁকায্যে প্রন্বত্ত হই, তৎকালে 
আমার এই' দৃছু সংস্কার ছিল যে, এবন্ধগ্রদাতা কখনই আঁমাঁর 
অভিপ্রায় ও রচনা মনোনীত করিবেন না, কেনন। রাজনীতি ও 
রাজার গ্রহীতার বিষয়ে লেখনী ধারণে পুরস্কৃত হইবার প্রত্যাশা 
করা মাদৃশ অদূরদর্শী যুবকগণেরক*ক্ষে সর্বতোঁভাঁবেই অপ্রতি- 
বিধেয়; হয় ত প্রশৃদাত। মন্রচিত প্রবন্ধ গ্রহণ ও পাঠ করা 

দুরে থাকুক, দৃফ়ি মাত্রেই অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধ| প্রদর্শন করিবেন; 
সুতরাঁৎ ইহাঁর মঙ্কলন ও রচন1 বিষয়ে যে পরিশ্রম করিতেছি 

সমুদায়ই নিক্ষল হইবে। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধরচন! সমাপ্ত হইলে 
পর, পুরস্কার প্রদানকারী ও রচনাঁপরীক্ষক কুমার উদয়ক্লষ্ণ বাহাঁ- 
ছুরের নিকট প্রেরণ করি,তিনি আমাঁর সেভাঁগ্যক্রমে আদ্োপান্ত 
পঠন পূর্বক মনোনীত করিয়া অবধারিত পুররক্কার প্রদানে আমাঁকে 

উৎসাহিত করিয়াছেন । 

এপ্রভাঁকরের বাঁমরিক সভার পুরস্কৃত প্রস্তাঁব সমুদাঁয় সাধারণের 

নয়নগোঁচরার্থ উক্ত বাৎসরিক পত্রেই প্রকাশিত, হইয়া থাকে; 
কিন্ত স্থানাভাৰ প্রযুক্ত মল্লিখিত প্রবন্ধটি উহাতে সন্নিবেশিত 
না হওয়াতে, বর্তমান সালের ১লা, ৪ঠা ও ২৫শে বৈশাঁখের 
পত্রে পুভাঁকর সম্পাদক শ্বীর্ষার করেন যে, আগাঁমী মাসিকপত্রে 
এ বিষয়টা প্রকাশিত হইবেক; কিন্তু আমার কতিপয় পরমাত্থীয় 
বান্ধব পরামর্শ দেন যে, কবীশ্বর ৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিহনে বর্তমান 
সময়ে প্রভাকরের ৪ প্রকার ছুরবন্থা! ঘটিয়াছে তদ্দার। এরূপ 
অনুমান হইতেছে উক্ত পত্রে কোন বিষয় প্রকাশিত হাইতন্ম: 
বিজ্ঞ পাঠকগণের নয়নগেধচর হইয়া দোষ গুণের বিচার হওয়া 
কৌন মতেই বস্তীবিত নহে, এবং লাঁড বাঁহাছ্ছুরও অতি ত্বরা 
'দিলাত গমন করিবেন অতএব এ প্রবন্ধটী সতন্ত্র্ূপে পুস্তকাকারে 

প্রচারিত করাই: শ্রেয়ঃকপ্প। আমি 'তীহাঁদিগেরই সেই জদ্ুক্তি 



চির 

শিরোঁধার্ড করত ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া সাধারণের 
. ছবপ্াঅর্পণ করিতেছি, এক্ষণে বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ স্িধানে 

প্রার্থনা, তীহাঁরা এই ক্ষুত্র পুস্তকের যে যে স্ছণনে দোষ দুটি 
করিবেন, স্ব স্ব মহাঁলুভাঁবতাঁগুণে তাহা সংশোধন পুরঃনর পাঠ 
করিয়া আঁমীকে উদ্সাহ প্রদান করিতে ক্লপণতা। করিবেন ন। 
আমার এই পুস্তক মুক্রিত করিয়। বিক্রয় করণের মুখ্য 

তাৎপর্য এই, ইহার দ্বারা ষেঅর্থ সংগ্রহ হু মুক্দরিত ও 
প্রচারিত করণের ব্যয় ভিন্ন সমুদায়ই «রিলিফফণ্ড” অর্থাৎ 
চুর্ভিক্ষ নিবারিণী সভাঁয় প্রদান করিব ।- অতএব দেশহিটতিষী 
ঞাঁহকণণের প্রাতি নিবেদন, তাহারা যেন এই পুস্তকের 
মুল্যের এতি দৃষ্টিপাত না করেন, কারণ ইহা সদ্ধ্যয় জন্যই 
সংগৃহীত হইতেছে | আমার জঙ্কল্পিত বিষয়ের মর্ম অবগত 
হইয়া! অত্রনগরীয় ও অন্যান্য জেলার অনেকাঁনেক ভদ্র ও ধনী 
মহোদয়গণে এই: পুস্তকের গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া আঁমাঁকে 
বিলক্ষণরূপে উত্সাহ প্রদান করিয়াছেন* তদ্যতীত হিন্দু পেটী য়ট, 
ভাক্কর, ঢাঁকাঁপ্রকাশ ও রঙ্গপুব্র দিকৃপ্রকাশ প্রভৃতি সংবাদ 

পত্রের সম্পীদক মহোঁদয়গণ এবং গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ের ডেপু্ী 
ইনস্পে্টর শ্রীযুক্ত বারু ভ্রীপতি মুখোপাধ্যায় এই পুস্তক 
প্রকাঁশ বিষয়ে আমাকে সমধিক উত্সাহ ও সাহাধ্য করিয়াছেন। 
তাঁহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ সাধারিণকে এই: পুস্তকের গ্রাহক 

হইবার জন্যও অনুরোধ করিতে ভ্রুটি করেন নাই | বলিতে কি; 
তীহাঁদিগেরই যত্বে ও উৎসাহে আমি এই মহতীসঙ্কণ্পে কতকার্ধ্য 
'হইলাম। মিলুয়ার্স আই, লি, বনু এগু কোঁৎ ৯টহাঁদয়গণও অনেক 
বিষয়ে আমার আহ্ুকুল্য করিয়াছেনং অর্থ উহ!) খুদ্রাঙ্কন- 

কার্ধ্যব্যবসাঁয়ী হইয়াও সওকার্ধ্য সাঁধনার্থ পুস্তক প্রকাশের ন্যাঁষ্য 
ব্যয় ভিন্ন অতিরিক্ত কিঞ্িম্মাত্রও গ্রহণ করেন নাই। 
ডি প্রীয়োগেজরনাথ চউ্রোপাঁধ্যাঁয় | 

১২৬৮ সাল, ৮ই শাবণ। 



ল্র্ড কেনিণ। 
র্ -স্পহব৯৫ ৯৯ 

« অমাদিগের খর্তমান শ্ববর্ণর জেনারেল ক্রীলঙ্তরীযুক্ত লার্ড 
কেনিং বাহাছুর ভরঁরতবর্ষ আগমন করণাঁবধি এতদ্দেশীয় ব্যক্তি- 

দিগের কি কি উপকাঁর করিতেছেন ?” আমি এই: বিষয়টা বঙ্গ- 
ভাঁষাঁয় উত্তমরূপে (িনঘিতে পাঁরিলেই: যে, পাঁরিতোধিক পাঁইব, 
ইহা! স্বপ্নেও জ্ঞান করিতেছি না; কারণ ধাহারা রাজনীতি ব| 
রাজ্যভাঁর গ্রহণ করেন, তীাঁহাঁদিগের বিষয়ে লেখনী ধারণ 

করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা যাঁয় না; 
তশ্প্রমাণে, মান্যবর মৃত উইলসন. সাহেব যে সকল কাঁ্ধ্য করিয়া 
ছিলেন, তম্মধ্যে আঁয়-কর গ্রহণের প্রথ। প্রচলিত হওন জন্য কত 

শত মহত লোঁকে ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাঁশ করিয়াছিলেন ও 

করিন্তেছেন, তাঁহা পাঠক মহাশয়দিগের অবিদ্িত নাই | অধিক 
কি বলিব, মীদ্রাঁজের পূর্বতন গবর্ণর মঁন্যবর শ্রীযুক্ত টিবেলিয়াঁন 
সাঁহেব আঁয়-করবিধি অন্যায় বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, যে ষে 
কারণবশ্শতঃ আয়-কর লওয়া কর্তব্য নহে, তাহাঁরও যুক্তি প্রকাশ 
রুরিয়াছেন । আঁপন মত বলবৎ রাঁখিবাঁর জন্য পদড্যুত হইয়াঁও 
কিঞ্চিল্মাত্র ছুঃখ প্রকাঁশ করেন নাই । এক পক্ষে টিবেলিক্লান 
যেরূপ যোগ্য ছিলেন, তাহা এস্থলে বলিবার আর প্রয়োজন 

নাই; কেননা যে ভ্টক্তবর্যায় সভার সভ্য মহোঁদয়শণ এদেশের 
প্রধান ম্রাননীয়,। ধোগ্য এবং * বঙ্গদেশবাপীণণের প্রাতিনিখি” 
স্বরূপ, তাহারা উক্ত সভা আপন মুখে টিবেলিয়াঁন সাঁছেবের 
'গুণকীর্তন করিয়া তীহাঁর মতের পোঁষকতা করিয়াছিলেন। অন্য 

পক্ষে স্যার চাঁরল্স্ উভ্ প্রভাতি কতিপয় প্রধান সাঁহেব উইলসন্ 
সাহেবের আঁয়-কর মতে সম্মত হইয়া» ভাহীকে পারদর্শী ও 



(২) র 

যোঁগ্যব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এ স্থলে এই+বিবেচ্য 
যে, যখন রাঁজ্যভারগ্রস্ত উইলসন্ সাঁহেবের একটী' কীর্তি স্থাঁপন 
জন্য নানা মহণ্ড ব্যক্তি, ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, 

তখন মাঁদৃশ অপ্পুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লার্ভ কেনিং বাহাঁছু- 
রের কীর্তির উপর স্বাভিপ্রায় প্রকাঁশ এব ভহীকর্তৃক এত- 
দেশীয় লোকের উপকার হইয়াছে কি না? তদ্িষয়ে মীমাহম| 

করিয়া মত প্রকাশ করিনে, ইহা অত্যন্ত স্ুকঠিন ব্যাপার ; 
এক্ষণে পাঠকগণের নিকট এই প্রার্থনা বে, যে সকল যুক্তি দর্শা- 

ইয়া এই কথাগুলিন্ উল্লেখ করিলাম, তাঁহ।“ন্যায়ানুগত কি ন1? 
ভীহাঁরাঁই বিবেচনা করিয়া দেখুন । 

বাঁহ1 হউক, প্রস্তাব আরম্ভ করিবার জন্য আর বাঁছল্যর্ূপে 
নানা বিষয়ের আঁড়ম্বরে প্রয়োজন নাই, কেবল এই মাত্র নিবেদন 

করিতেছি যে, পাঠকগণ নিম্ন লিখিত বিষয়টা পাঁঠকাঁলীন ' 
যে কোন স্থানে ভ্রম দেখিবেন, কপা করিয়। তাঁহা সংশোঁধনানন্তর 
সমুদাঁয় প্রস্তাবটা পাঠ করিলেই চরিতার্থ লাভ করিব । অতএব 
নির্ধারিত প্রস্তীববিষয়ক যাঁহী বক্তব্য তাহাই নিঙ্গে লিখিত 
হইল | 

লার্ড কেনিং বাহাঁছুর ইতিপুর্ববে ইংলগু দেশের পোষ্ট মা 
ফর অর্থাৎ ডঁকঘরের অধ্যক্ষ ছিলেন । বিলাঁতীয় অনেকাঁনেক 
মহোদয় তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি চরিত্র ও সরল-স্বভাঁবের পরিচয় 

প্রযুণ্ত হইয়া এবং ভীহাঁকে সদ্বৎশজাতি জানিয়! ধার্য করেন 
যে, লর্ড ডেলহাঁউনী আপন কর্ন পরিত্যাগ করিলেই লর্ড 

কেনিৎ বাঁহাছুরকে ভারতবর্ষের গ্রবর্ণর €হুনারেলিপদে নিযুক্ত 
করিবেন। ইতরাজি ১৮৫৩ সালের জালযাসি মামে লাভ কেনিং 
বাহাছুর বিলাতি হইতে শুভযাত্র। করিয়াঁ€ ফেব্রুয়ারি মাসে মহা- 
নগর কলিকাতায় উপনীত হওনাঁনন্তর রাঁজনিয়মানুসারে শপথ, 
করিয়া! লা ডেলহাঁউদ্ির পরিবর্তে ল্লিজ্যভাঁর গ্রহণ করেন। 

লার্ড কেনিৎ খাঁহীছুর ২৩ মৃস রাজ্যভার না লইতে লইতেই, 
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রাঁজবিদ্রেহ ঘটনার সঞ্চার হইল। চাঁণকস্থ দিপাহীগণ সর্বদাই 
অসন্ভষ্টতাঁর চিহ্ছ দেখাইতে আরম্ভ করিল, এবং মধ্যে মধ্যে 
রীত্রিকাঁলে উমন্যগ্চণের তৃণাচ্ছাঁদিত গৃহাঁদিও দগ্ধ হইতে লাগিল । 
এই: ঘটনাঁর কিঞ্চিৎ পরে বহরমপুরের টৈন্যগণ বিদ্রোহ উপ- 
স্থিত করণের উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া, উত্তর-পশ্চিম প্রদে- 

শীয় অনেকাঁনেক স্থনের উৈন্যগণ প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহীতাচরণে 
প্ররুত্ত হয়| আহা ! মিরাট, ঝাঁসী, কাঁণপুর ও দিলী প্রভৃতি 
স্রনে বিদ্রোছিগণ গবর্ণমেন্টের ও প্রজীবর্গের প্রতি যেরূপ পীড়ন 

করিয়াছিল, তাহাপ্মনে হইলে অদ্যাপিও হৃদয় কম্পিত হইতে 
থাকে । মিলেটরি ডিপার্টমেন্টের কতিপয় অদূরদর্শী ও মুর্খ 
সাঁহেবে লার্ড কেনিং বাঁহাঁছুরকে পরামর্শ দেন যে, চাঁণকের পদাঁ- 

তিক নিপাহীগণকে অগ্যন্ত্র অর্থাৎ তোঁপদ্বাঁর! নিহত করা কর্তব্য; 

যেহেতু তাহাদিগকে বিহিতমত শাস্তি প্রদান না করিলে, অ- 
ন্যান্য স্থানের সিপাহীগণও এইরূপ অন্যায়াচরণ করিবে সন্দেহ 
নাই । লার্ড বাঁহাঁছুর অত্যন্ত শীস্ত-ম্বভাঁব, তাহার অন্তঃকরণ 
পরাঁসর্শদাতাগণের ন্যায় নিষ্ঠঠর নহে; স্থতিরাঁ উপরোক্ত নির্দয় 
মন্ত্রণা গ্রাহ্হ করিলেন না। তিনি একদা রাত্রিকালে চাঁণকের 

সৈন্যগণের নিকট স্বয়ং গিয়া বিনীতবাঁক্যে শিক্ষা! দেন যে, « তো- 
মরা এরূপ অন্যায়াচরণ হইতে নিরত্ হও» যদি তোঁমাঁদিগের 
পতি কোঁন অন্যায় ব্যবহার হইয়। থাঁকে, আমাকে বল; আমি 
সত্বরে তাঁহার বিশেষ প্রতিকার কাঙ্দ্িতে উদ্যত হই.।”৮ কিন্তু টনন্য- 
গণ মূর্খতা প্রযুক্ত লাভ সাহেবের সত্পরামর্শান্যাঁয়ী কাঁষ্য করিল 

না| ইহা! সর্বদাই দেখিতে পাঁওয়। যায় যে, যদি কোনব্যক্তির 
ভৃত্য অন্যায় কর্ম করে, তাহা হুইলে এ ব্যক্তি ততক্ষণাঁ তৃৎপ্রততি, 
ক্রোধভরে কটুকাটব্ট বলিঘা মমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়। থাকেন; 

কিন্ত লার্ভ কেনিং বাহাঁছুর এতাধিক শান্ত, দয়াবাঁন্, ভদ্র ও 
বনুদরশী যে, যদিও তিক্ষি এতদ্দেশের সর্বপ্রধাঁন অনেকাঁনেক মহত 
লোককে দণ্ড দিলেও দির্ঠত পারেন, ফলে তাহা দূরে থাকুক, 
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সামান্য দিপাহীগণের প্রতিও কঠিনতর ব্যবহার করেন নাই । 
মিলেটরি সাঁহেবেরা বলিয়াছিলেন, চাঁণকের সিপাহীগণকে শাস্তি 
না দিলে, হয় ত অন্যান্য নিপাহীগণও বিদ্রোহী হইবে; কিন্ত 
ইহা কদাঁচ যুক্তিসিদ্ধ নহে; বোধ হয় চাঁণকের সিপাঁহী- 
গ্রণের প্রতি কঠিনতর দণ্ড বিধান করিলে বিদ্রোহানল যে 
পরিমাণে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তদপেক্ষাও হ্লধিক বদ্ধি'হইয়া 
প্রজীবর্গের সমূহ শঙ্কা উত্পাঁদন করিত। ঃ 

যাহারা বিদ্রোহাঁচরণ করিয়াছিল, তাহারা অপরের কার্য 

দৃষ্টি করিয়া কখনই প্রব্ত্ত হয় নাই, কেবঙ্গ লার্ড ডেলহাউসী 
সাহেবের অধীনে নিয়ত ছ্ুঃখভোঁগজন্যই একমনা হইয়। 
তদাঁচরণে বিলিপ্ত হয়। ফলে বক্তব্য এই যে, তাহার! বিদ্রোহাঁ- 
চরণ ন। করিয়া! বিলাঁতে ক্রীপ্রীমতী মহারাণীর সমীপে আপন 

আপন ছুঃখ অবগত করাঁইলে ভাল হইত; যে কোঁন কারণ 

বর্শতঃ হউক, প্রজা হইয়া! বাঁজবিকদ্ধে কার্য করা প্রত রাঁজভভ্ত 
প্রজাঁর কর্তব্য নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

বিদ্রোহাঁনল ক্রমে ক্রমে প্রবল হওয়াতে, বিলাতে জষ্রীমতী 
মহাঁরাঁণী বিক্টোরিয়া এদেশের কা্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ 
ধাঁধ্য করেন যে, আর ই্উইগ্িয়া কোম্পানির কর্তৃত্বাধীনে স্বীয় 
ভাঁরতবর্ষ রাঁজ্য না রাঁখিয়। স্বয়ংই রাজ্যভাঁর গ্রহণ করিবেন |. 

ইহা নির্ধারিত হইলে, মহাঁরাঁণী উক্ত বিষয় প্রজাঁগণকে ঘোঁষণাঁ-, 
পত্রদ্বারা জ্ঞাত করনার্থ লার্ী কেনিং বহাঁছুরকে মন্তব্য প্রকাশ 
করিবাঁর জন্য আদেশ করেন। লার্ড বাহাঁছুর এ আঁদেশে যে 
আভশ্রার প্রকাশ করিয়াছিলেন, মহাঁরাঁণীচ্ছ্দ্র্যাঁয়ী ঘোঁষণাঁপত্র 
প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন। , উক্ত ঘোঁষণশয় এই মর্ম প্রকাশ 
হইয়াছিল যথা :__ তি ই 

« প্রজাগণ সকলেই: নিব্রিবাদে আঁপনাপন ধর্্মসন্বন্ধীয় কা, 

ধা্যাদি করিতে পাঁরিবেন”যে কোনি জাতি বা যে কোঁন ধর্ম্াক্রীন্ত 

ব্যক্তি হউক না কেন, গোঁগ্য হইলেই রাজকীয় উচ্চপদাঁভিযিক্ত / 
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হইবেন, ফাহাঁরা বিদ্রোহব্যাপারে গুকতররূপে লিপ্ত ছিল না, 
* গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে দগুভাঁগী করিবেন না_যে সকল স্বাধীন 
রাঁজগণের সহিত* সন্ধিপত্র আছে, মহাঁরাঁণী তাহা কদাচ ভঙ্গ 
করিবেন না” ইত্যাদি । 
. বিশ্বীঘাতিতা অপেক্ষা আঁর কুকর্ম স্পাই, যে ব্যক্তি এরূপ 

কাঁধ্য ধরে, কেহই* তাহাঁকে বিশ্বাম করে না এবং সকলেই: 
তাঁহার শক্রুপক্ষ হঁয়। লার্ভ বাহাঁছুর ইহা! বিশেষরূপেই' জানি- 
তেন, তাঁহাঁর একটা দৃষ্টীন্ত নিশ্বে প্রদর্শিত হইল | 

যদিও মহাঁরাঁণী*ঘোঁষণাঁপত্রে স্বীকার করেন নাঁই যে, বিজ্রোহ- 
কাণ্ডে বিশেষরূপ বিলিপ্ত ব্যক্তিদিগকে মার্জনা করিবেন, 
তথাপি কর্ণেল বেরো সাহেব উক্ত ঘোঁষণীপত্রের বিপরীতার্থ 
ব্যাখ্যা করিয়! ফরক্কাঁবাঁদের নবাঁৰ তফজ্জল হোসেন ফাঁকে বলি- 

ফ্াছিলেন, « তুমি ইতরাঁজ রাঁজপুক্রষগণের নিকট উপস্থিত হও, 
পলাঁয়ণ পরাঁয়ণ হইবাঁর আবশ্যক নাই) আমি স্বীকৃত হইতেছি 
তোঁমার প্রাণরক্ষা। করিব 1” এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি 

ভাব্রাঁছিলেন, বিদ্রোহীতাঁচরণ জন্য দণ্ড পাইবেন না; পশ্চাঁৎ 

ইতরাঁজ রাঁজ্য আঁদিলে গবর্ণমেন্ট তীঁহাঁকে পুত করিয়া কতিপয় 
যোগ্য লোকের প্রতি তাঁহার অপরাধবিষয়ক বিচাঁরের ভাঁর দেন, 

" বিচাঁরপতিগণ নবাঁবের দোষগুণাঁদি বিবেচনীপুর্র্বক ধার্য করেন 
যে, এ নবাঁব বিদ্রোহকাঁ্ড বিশেষরূপ বিলিপ্ত ছিল, তজ্জন্য 
তাহাঁর প্রাণ দণ্ড কর্তব্য | লার্ড কেনিং বাঁহাছুর এই: কথা 
শ্রবণ করিয়া নিদ্ধান্ত করেন যে, যদিও তফজ্জল হ্সেন খাঁর 

প্রাঁণদণ্ড কর! উচিত কিন্ত গবর্ণমেন্টের প্রধান কর্মচাঁরী-কর্ণেন. 
বেরো আহেব এ নধাঁবকে প্রাণ রক্ষা জন্য আশ্বাস দিয়াছিলেন, 
বলিয়াঁই, তীহাঁর জীবন রক্ষণ] বিধেয় | তদ্বিপরীতাঁচরণ করিলে, 
গ্রজীবর্গ কেহই কখন আমাদিগকে বিশ্বাম করিবে না, তাহা 
হইলে আমাঁদিগের অষ্টনক ক্ষতি হইবাঁর সম্ভাঁবন। ; অতএব 
নবাবের প্রাণ রক্ষা হইল; “কিন্ত বেরো সাহের নবাঁবকে অন্যায় 
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আশ্বাদ দিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাহাকে উচ্চপদভষ্ট করিয়া 
কিথিৎ শিক্ষা! দেওয়া যাঁউক। রদ 

লার্ভ সাঁহেব এবছ্বিধ নিষ্পত্তি করাঁতে ভীহাঁর.অনামাঁন্য অপক্ষ- 
পণতিত্ব ও বিচাঁরশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে 

এবহ তন্দ্বারা এতদ্দেশের কি পর্যন্ত উপকাঁর হইয়াছে তাহা 
কাহারো অবিদিত নাই । সকল প্রজাঁতেই গবর্ণমেন্টের প্রতি 
প্রা় বিশ্বীস করিতেছে। স্বদেশহিতীম্বেবক লোঁকসমূহ বিদ্রোহ- 

কালীন যে পরিমাঁণে রাঁজভক্তি প্রকাঁশ পুর্ববক গবর্ণমেন্টকে 
সাহায্য করিয়াছিল, লার্ড বাঁহাছুর তাঁহাঁদিগকে তদপেক্ষা অধিক 
পাঁরিতোঁধিক ও উচ্চ উপাধি প্রদান করিয়াছেন; তদ্বিবরণাঁদি 

লিখিলে এক খানি বহণ পুস্তক হইয়া! উঠে। তিনি কেবল পুব্রস্কার ও 
উপাঁধি প্রদান করিয়াই: ক্ষান্ত থাঁকেন নাই, হিন্বস্থানবালী প্রধান 
প্রধান লোকের সহিত সাঁক্ষাঁৎ করিয়া সদালাপদ্বার! এমত তুষ্ট ও 
বাধিত করিয়াছেন যে, বোঁধ হয় (পরমেশ্বর না ককন্) এদেশে 

পুনরায় রাজবিদ্রোহ হইলে লোকপুঞ্ ইৎরাঁজ রাঁজপুকষগণকে 

আশশ্রয় প্রদান করিয়া! বিদ্রোহ দমনে বিশেষ মনোঁষোশী হইবেন 
ঘাঁহণর সন্দেহ নাই । 

বিদ্রোহকাঁলীন যে সকল অজ্ঞ ইত্রাঁজ এতদ্দেশে বর্তমাঁন 
ছিলেন, তীহার! লার্ড বাঁহণছুরকে অনুরোধ করেন যে, হিন্দৃস্থানের, 
সমুদয় লোকের প্রতি কঠিনতর ব্যবহার করা বিধেয় ; তজ্জন্য 
বঙ্গরাজ্যেও (মার্সিএল্ লা) সুদ্ধস্বদ্ধীয় নিয়ম প্রচারিত ইউক। 

লর্ড সাঁহেব বহুদর্শা ; মন্দ লোঁকের পরাঁমর্শাকর্ণন করেন নাই, 
হাতে" কথিত অর্বাচীন সাহেবগণ রাগ্মন্বিত হইয়া « ইত্তীয়ান 

»রিফরম্ (ভিফরমূ) লিগ” নান্ী একটা সভ। সংস্থাপন করত, লার্ভ- 
বাহাছুরকে পদচ্যুত করণ মাননে *বিজাঁতে এক আবেদনপত্র 
প্রেরণ করেন । বিলাতীয় যোগ্য ব্যক্তিনিচয় $ আবেদনপন্্ 

গ্রাহ্থ করেন নাই. রর 
এক্ষণে দাধারণে বিবেচনা কন যে, আমাদিগের ঘৃহমধ্যে, 



(৭) 

একটা সামান্য আঁপদ্ ঘাটিলে আমরা এত ব্যাকুলচিত্ত হই যে, ধধর্ষ্, 
'বিবেচনাঁদি সমুদাঁয় একেবারে তিরোহিত হইয়া ষাঁয়; কিন্ত যদিও 
লার্ড বাহাঁছুর বি্রোহপ্রারস্তে লার্ভ ডেলহাউসীর আন্ুপুব্বীকি 
অন্যায় কার্যের বিষয়ে সম্পুর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এবং এতদ্দেশীয় 
বহু সংখ্যক বৈভনিক নিপাঁহীদিগের ক্ষমতাঁরও উত্তমরূপ পরি- 
চয় প্রীন্ঠ হন নাই, সুংক্ষেপতঃউত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় বিদ্রোহঘটিত- 

ব্যাপারে যদিও অননেকাঁনেক লোঁকে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি প্রকাশ করি- 

য়াছিল, তথাপি তীহাঁর অন্তঃকরণ হইতে ধৈর্য্য ও শীলতাগডণ 
অন্তর্থিত হয় নাই» ইহা! সাধারণ সমাজে দেদীপ্যমান আঁছে। 

তিনি এ সকল সদগুণে ভূষিত না| হইলে, কদাঁচ বিদ্রোহাঁনল 

নির্বাণ করিতে পাঁরিতেন না, আমাদিশেরও ধন, প্রাণ, মাঁন 
রক্ষা করা ভাঁর হইত; সুতরাং অন্যান্য রাঁজাগণ গ্রবর্ণমেন্টের 
প্রতি কখনই: সন্ভষ্ট ও বাধিত থাকিতেন না । 

এদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতি প্রধান প্রধাঁন রাঁজকর্মচারী 
ও স্বাধীন ইংরাঁজগণের রোষপরবশতা। দুষ্ট হয়, লার্ড কেনিং 

বাহাজ্ররের তদ্রপ প্রকৃতি খনহে | হাঁওড়া হইতে যে দ্িবন রাঁজ- 
মহলে প্রথম বাষ্পীয় শকট গমন করে, দেই দিবস উক্ত শঁকট- 

যোগে লার্ড সাহেব ব্াঁজমহলে উপস্থিত হইয়া! যে ব্তুত। করেন 
এবহ তদ্বযতীত অত্র রাজধানীস্থ টাউনহাঁল নাঁমক প্রধাঁন প্রকোন্টে 

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোঁভীর্ণ ছীত্রগণকে উপাধি প্রদান জন্য 
যে সদ্বক্ৃতী করিয়াছিলেন, তাহাই ইহার প্রশাঁণ-স্থল। লার্ড 
বাঁহাছুরের ভিন্ন জাঁতি প্রতি জাঁতিক্রোঁধ না থাঁকাঁতে আঁমাদিগের 
অনেক উপকার দর্শিচ্ভেছে, বর্তমানে তিনি যে সকল বিষ্ষিলিবন্দন্ 
করিতেছেন কি ইংরাঁজ কি বাঁ্ালি যিনি তাঁহাঁ অবহেল্ন" 
করিবেন, তানহ দণ্ডাঁহ্ঘ হইবেন, যথা “ আর্মস্ আৰ” অর্থাৎ অস্ত্র 

।প্রভৃতি ব্যবহার করণ নিয়ম | 
এতদ্দেশীয় ব্যক্তিশণ যাঁহাঁতে বিদ্বান্রূপে পরিচিত হইতে 

পাঁরেন, তদ্দিষয়ে লার্ড বাহাছুরকে শেরূপ যত্ৃবাঁন্ ও আগ্রহী স্থিত 



(৮) 

দেখিতে পাঁওয়া যায়, অপর কোঁন ইতরাঁজ ব। বাঙ্গালিকে সেরূপ 
দুষ্ট হয় না| এমন কি, লার্ড সাহেব ভারতবর্ষে শুভ্বগমন করিয়াই * 
(স্কুল অব ইগুক্রীয়াল আর্ট) এতন্নগরস্থ শিস্প-বিদ্যালয়ের 
কাফ্যাদি সুন্দররূপে নির্বাহ হইবাঁর জন্য স্বয়ং মাসিক দাঁন এবং 
গ্রবর্ণমেন্ট হইতেও কিঞিঃঘ কিঞ্চিৎ সাহাধ্য প্রদান করিতেছেন । 
এতদ্ধেশীয় ভিন্ন ভিন্ন জেলান্তর্গত যে সকুল স্থাঁনে গ্টবর্ণমেন্ট 
সাহাধ্যকত ইংরাজী ও বাঙ্গাল! বিদ্যালয় প্ররিদ্রশ্যমান হইয়। 
থ]ুকে, উক্ত মহোদয় তৎ্সমুদাঁর সংস্থাপনের প্রধান কাঁরণ। 
তাহারই বত্বু ও অনুরোধক্রমে বিলাতীয় কর্তৃ্ক্ষগণ এতদেশের 
গবর্ণমেন্টকে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের সংস্থাপন ও স্থাঘ্িত্ব জন্য 
সাঁহাঁধ্য করিতে অনুমতি করেন। 

যত দিন অবধি এতদ্রাজ্য ইংরাজদিগের অধিক্কভ হইয়াছে, 
তদবধি এতদ্দেশীয় লোঁকের। ইতরাজীভাব। শিক্ষ। বিষয়ে এরপ 
দৃঢ়সন্কণ্প হইয়াছেন ঘে, মাভৃভাষ। শিক্ষা করিতে ও অনাদর প্র- 
কাঁশ করিয়া থাঁকেন। ইতিপূর্বে ধীহারা ইংরাজীভাষা শিক্ষ। 
করিয়া আঁসিতেছিলেন, উপযুক্ত বিদ্যালয়াভাবে ভাহাদিগের 
শিক্ষাঁকার্ধচের অনেক ব্যাঘাত ঘটিতে ছিল। অধুনা যাহাতে 
এদেশ মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য লা বাহুর 
শারীরিক ও মানসিক অত্যন্ত কক্ট স্বীকার করিয়| মহাঁরাঁণী -ইং- 
লপ্ডেশ্বরীর অন্নুমতি গ্রহণপূর্র্বক এতদ্দেশে তিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়, 
স্থাপিতকরিয়াছেন। আহ ! ইহা। কি কাঁহারে। মনে ছিল থে, তম্ম- 
দ্রেশীর ব্যক্তিগণ ইতরাঁজী ভাষায় পরীক্ষা প্রদান করিয়। উপাধি 
এস হবে? এক্ষণে এতদ্দেশীয় কৃতৃবিদ্য যুবকরন্দ মধ্যে 
অনেকেই, এম, এ (214০) বি, এল (7১17) প্রভৃতি উপাধি 
লাভ করিতেছেন | এই সমুদাঁয় শভলক্ষণদরিস্তরপ অনুমান 

হইতেছে যে; ২।৩ বগুসর পরে এতদ্েশীয় ব্যক্তিগণ কেন্থি জ4 
বিশ্ব-বিদ্যালয়স্থ অধ্যাপকের পদে অভিন্বিক্ত হইয়া ডিউকস্তাঁন- 
গ্ণকে ইংরাজীভা়ায় শিক্ষা প্রদান রিবন । 



৯) 

ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা কাহাঁকে বলে, ইতিপু্ীয়ি লোকেরা 
তদ্বিষয়ে সম্পুর্ণ অজ্ঞ ছিল এবং তাহার শিক্ষা প্রাৌপণেরও কোন 
উপায় ছিল না; "সম্প্রতি লার্ড বাঁহণছুর রাঁজ্যতার গ্রহণ করিয়া 
কলিকাতায় দিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাঁলেজ নামক একটা বিদ্যামন্দির 

স্ছাপিত করিয়াছেন | কি বাঙ্গালি, কি ইংরাজ, কি অন্য কোঁন 
জ্াভীয় লোক, যে ফেহ হউক না কেন, যোগ্যব্যক্তি মাত্রেই উক্ত 
বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন | যদিও উল্লেখিত বিদ্যালয় ২।৩ বুসর 
মাত্র স্থাপিত হইয়াঁছে, কিন্ত অণ্পকাঁল মধ্যেই তাঁহাতে এতদে- 

শীয় অনেকানেকগ্ৃীকগণু ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্য! শিক্ষ। করত পরী- 
ক্ষোতীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্তীন্তে গবর্ণমেন্টের অধীনে ইঞ্জিনিয়া- 
রিৎ কম্ম স্ুচাক রূপে নির্বাহ করিতেছেন | 

ইংরাজীভাবাঁর উন্নতি জন্য লার্ড বাহাছুরকে যেরূপ মনো 
দেখগী দেখিতে পাঁওয়। যায় ব্গতাঁষাঁর জ্ীরদ্ধি সাধনেও তদনু- 

রূপ। তিনি স্বইচ্ছাঁর (বর্ণাকিঘুলার লিটেরেচাঁর কমিটি), 
“্বঙ্গভাষ। অনুবাদক সমাজ” নামক সভাঁর সর্ববীচ্ছাঁদকের পদ গ্রহণ 
কলিয়ঠছেন এবহ যাহারা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রবেশজন্য পরীক্ষা 

প্রদান করিবেন, বঙ্গভাঁষাঁভেও ভীাহাঁদিগকে সতন্ত্র পরীক্ষা 
দিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন এবং ঘাঁহাঁতে বঙ্গীয় পুস্তক ও 

'সমাঁচাঁর পত্রাদির মন অবগত হইতে পারেন, তজ্জন্য এক জন 
তুলুবাঁদক নিযুক্ত করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন ; কিন্ত গবর্ণ- 
মেন্টের অর্থঘটিত অবস্থা কিঞ্িৎ মন্দ বলিয়া আঁপাতিতঃ ভা- 
হাঁতে নিরস্ত আছেন, বোধ হয় জবকাশত্রমে অনুবাদক নিযুক্ত 
করণ জন্য প্রস্তাব করিক্তে ত্রুটি করিবেন ন। | 

লার্উ.ডেলহাঁউন্সিভাঁরতবষাঁয় অনেক।নেক রাঁজাঁকে রাজ্যভ্রন্ট ' 
করিয়াছিলেন বলিয়া এতর্দেশীয় সমস্ত লোঁকে ভাবিয়াছিলেন 
ষেঁ,যদ্যপি উত্তরোত্তর পর্যায়ক্রমে গবর্ণরেরা এক্সপ কাঁধ্য করণে 
প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে একেবারে সম্পূর্ণ সর্বনাশের সম্ভাবনা 
এবং এ দেশ হইতে নুখনস্তো গেরু আঁশী। তরষ। এক কাঁলে মকলই 



(১০) 
তিরোহছিত হইবে সন্দেহ নাই; কিন্ত মহানুভাঁব লাঁড কেনিহ 
বাঁহাছর, লার্ভ ডেলহাউন্সি লাঁহেবের ন্যায় প্রজাঁপীড়নে স্থির-' 
প্রতিজ্ঞ না হইয়! যাহাঁতে সকলেরই সুখে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য 
বিশেষ আগ্রহান্বিত আছেন । ডেলহাউিসি সাহেবের কাঁ্যের 
সহিত ভীহাঁর কার্থ্য সম্পূর্ণ বিপরীতভাব ধারণ করিয়াছে । লার্ড 
ডেলহাঁউনি সাঁহেব পাতিয়াঁলার রাঁজাঁর নিকট হইতে ৫১০ পাঁচ 
শত খাঁনি গ্রাম হরণ পূর্বক রাঁজ্যভুক্ত করেন; কিন্তু কেনিং বাঁহাঁছুর 
স্বীয় সেধজন্যপ্রভাঁবে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়াঁছেন। বর্তমান সম- 
য়ের রাঁজ।গণ মধ্যে যাহারা সন্তীনাঁদি বিহীন,্গাহীদিশকে পৌঁষ্য- 

পুত্র গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদাঁন পূর্বক সকলের প্রতিষ্ঠীভাঁজন 
হইয়াছেন | ভ্ীযুতের এই আদেশ রাজাঁগণের পক্ষে মহছ্ুপকারী 
বলিতে "হইবে, কেননা ভবিষ্যতে তাঁহাদের রাজ্য অকাঁরণে 
অপর কোন রাঁজীর কর্ৃত্বাধীন হইবেক না, এমত আশায় তাহা 
দের মানস-ক্ষেত্র প্রফুল হইয়াছে । 

পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিন এবং বঙ্গ দেশবাসী প্রধান প্রধান ভূম্যাঁ- 
খিকারী ও বণিকগণকে অবৈতনিক মাঁজঞ্রেট ও কাঁলেইউরের পদে 
অভিষিক্ত করিয়া! লা বাহাঁছুর এতদ্রাজ্যর মঙ্গলোন্নতির বিল- 
ক্ষণ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, কেননা উক্ত বিচাঁরকগণ 
গবর্ণমেন্টের সালুগ্রহে বাধিত হইয়া বিচারকাধ্য সুনির্র্বাহ জন্য 
বিশেষ মনোৌঁষোগী হইলে এতদ্দেশের কুক্রিয়াদি হীনবল 
পরঁপণের সম্পুর্ণ সম্ভাঁবন| | 

বিল।তীয় রাঁজসতার সভ্যগণমধ্যে প্রত্যেকেই ইহলগুদেশীয় 
ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর এক এক জন প্রতিনিধি জরূপ; কিন্ত অস্মদ্দেশস্থ 
বাবস্থাপক সমাজের এরূপ রীতি,শীতি এচলিত্ না থাক! সাধারণের 
পক্ষে সর্ব্বতোভাঁবেই অন্ঙোঁৎপাদক। অধুনী যাহাতে ব্যবস্থা 
পক সমাজে এতদ্েশীয় কতিপয় স্বাধীন লোকে প্রজাবছ্বর 
প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়।, উক্ত ভার সরা মধ্যে পরিগণিত হইতে 

পারেন, তজ্জন্া আ্ড সাহেব বিশেষ"যত্রবান্ আঁহেন। যদ্যপি বঙ্গ- 
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বাসীগ্বণের সৌভাগ্যক্রমে উক্ত কার্য্যটী কিঞ্িৎ পূর্বে সমাধা হইত, 
* তাহা হইলে এজাগণের ছুঃংখবৃদ্ধি করিবার জন্য বিডন্ স।হেব নীল- 

করদিগের সাপক্ষ হুইয়া কোন প্রকার উচ্চ বাচ্য করিতে পাঁরিতেন 
না। এক্ষণে সর্বনক্গলময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে, উক্ত 
মহাত্বঁর যত্ব মকল সফল হইয়া অতিত্বরাঁয় আমাদিগের চিরযন্ত্রণ! 
দূর হউক! 

কেনিং বাহাঁছ্ুরের পূর্বসহযোগীর] সাধারণ কর্শচারীদিগকে 
সামান্য বিষয়ে অপরাধী দ্ুষ্টি করিলে, কঠিন দণ্ড প্রদান করিয়! 
পদচ্যত করিতেন কিন্ত লাভ কেনিং বাহাছুর এতদন্থুরূপ কার্ধ্য 
করণে বিরত রি এরূপ ব্যক্ত করেন যে, যখন মন্তুষ্যমগুলী মধ্যে 
কাহাকেও দোষহীন দেখিতে পাওয়। যায়না» তখন তাহাদিগকে 
সামান্য অপরাধ জন্য গুরুতর দণ্ড প্রদান কর! প্রকৃত ন্যায়বান্ 

মন্থয্যের কর্তব্য নহে। যদিও ডিবরু সাহেব প্রভৃতি গবর্ণমেন্টের 
কতিপয় কর্মচারীর অন্যায়াচরণ জন্য লাভ বাহাঁছুর বিলাঁতে 
সেক্রেটরি অফ দি ফেঁট্ মেং উড্্সাঁহেবের নিকট যথার্থ রিপোর্ট 
প্রেরণ করিতে ত্রটী করেন নাঁই বটে; কিন্ত তাহার কাৰণ্য- 
স্বভাঁব বশতঃ যাহাঁতে উক্ত সাহেবদ্ধয় পদচ্যুত না| হন, এ 
রিপোর্টের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ মন্তব্য প্রকীশ করিয়ীছিলেন। উড্ভ্ 
সাহেবও ভীাহার মভে জম্মত হইয়া অন্ুধতি করেন যে, উহীদ্দ- 
,গকে কর্মচ্যুত না করিয়। কিঞ্চিৎ দণ্ড প্রদান কর। উচিত। হিন্ছ- 
স্থানের অনেকানেক লোক গবর্ণমেন্টের কর্মচারী; অতএব বর্তমান 
গবর্ণর, ডিবরু ও অন্যান্য সাহেবের প্রতি এরপ সুবিচার করাতে 

আপন অধীনস্থ সকল, কর্মচারীর বিলক্ষণ উপকাঁর করিয়াছেন। 
কর্মচারীগণের! সাসান্য অপরাধে পদচ্যুত হইবার আঁশঙ্কা পরি-* 
ত্যাগ করিয়! প্রকৃত প্রভুভক্তি প্রকাশ পুর্বক নির্বিত্নে আপনাঁপন 
কার্য্য জুনির্ব্বাহ করিতেছে। 

নীলকরগ্ণ এ কাল পর্য্যন্ত প্রক্জীগণকে উত্পীড়ন করিয়! আসিতে 

ছিল? কেহই তাহাদিগের প্রতিবিধ।ন করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি 
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মান্যবর গাণ্ট সাহেৰ নীলকরদ্দিগকে উচিতমত দণ্ড প্রদান করিঘা- 
ছেন, তজ্জন্য তাহারা গ্রান্ট সাহেবের বিরুদ্ধে লার্ভ কেনিং বাহাছুরের ' 
নিকট অনেক আবেদন-পন্ত অর্পণ করেন ; কিন্তু জনর্ভ সাহেব তৎসমু- 

দায় বিবেচন| করিয়! গ্রাণ্ট সাহেবের মতই বলবৎ রাখেন। প্রজা- 
বসল কেনিৎ বাহাছুর গ্রাণ্ট সাছেবের মতে পেোষকতা করিয়া এ 
দেশের ষে কি পর্যন্ত উপকার করিয়াছেন তাঁহাএবল। যায় না অধিক 

কি, কেনিং সাহেব ইহার বিপরীত মতাবলবী হইলে সহঅ সহজ 
প্রজার ক্লেশের কারণ হইতেন। 

আয়কর, ্টয।ম্প-আইন, ও সিবিল ফাইনেন্দ কমিস্যন প্রভৃতি 
কতিপয় কার্যোর অন্য অনেকেই লার্ড বাহাঁছুরকে নিন্দাতাজন 
করিয়। ইহাঁও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, এ সকল কার্য 
হইতে রাঁজ্োর বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়। 
বিবেচন! করিলে এ সকল বিষয় জন্য তীহাকে দোষী মধ্যে পরিগণিত 

কর) যাইতে পারে না। ন্্ানাধিক অশীতি বতসর অতীত হইল, 

ইতরাজের! এতদ্রাজ্যতার গ্রহণ করত নিয়ত খণগ্রস্থ হইয়া! আসি” 

তেছিলেন এবং অন্যান্য কাধ্যাদিদ্ব।র। রাজা মধ্যে অনেক অন্নয়মও 
ঘটিয়ছিল ; তজ্জন্য বিলাতের বর্ভৃপক্ষীয়ের। বিবেচন! পর্বক ইহাই 
স্থির করেন যে, যাহাতে গবর্ণমেন্টের আঁয়বৃদ্ধি হইয়া ভারতরাজ্যের 
অর্থানাটন নিবারণ হয়, তগ্প্রতীকারার্থে উইলসন্সাহেৰ ভারতবর্ষে 
প্রেরিত হউন। এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাস হইতে পারেন যে, পূর্বোক্ত, 
কয়েকচী নিয়ম নির্ধারিত হওয়াতে ভার্ড সাহেব কি জন্য কোন 

আপত্তি উত্থাপন »1 করিয়া তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন ? 
এ স্থলে বক্তব্য, শ্রীযুক্ত লার্ড সাহেব ব্যক্লীত আর কেহই এই 

' প্রন্মের প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে পারবেন না কেবল জন্ুম।ন 

দ্বারা এই মাত্র বলা যাইতে পাঁরে যে, তিনি ভাঁবিয়াছিলেন গবর্ণমে- 
ন্টের খণ পরিশে।ধের উপায় উদ্ভাবন করণ অবশ্যকর্তব্য কর্ন; অতএব 
ইহ'তে কোন আপত্তি করিয়া! কতকা্যা হওয়| অত্যন্ত সুকঠিন, তন্সি- 
মিভই অগত্য| তাহ।তে সম্মত হন। ঙিনি উপরোক্ত বিষয়ে অন্থমতি 
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প্রদাসি করি রয়াছিলেন বটে; কিন্ত প্রজাপীড়নকারী কোন প্রকার 
'ম্ুতন কর সংস্থপনে কখনই তাহার ইচ্ছা নাই্গ। (যৎকাঁজে আমি 
এই: প্রবন্ধটী রচনা, করিয়। পুরস্কার প্রাপ্ত হই, তাহার কিঞিৎ পরে 
অর্থা্২৭ মে তারিখে ব্যবস্থাপক সমাজে মেং লেং সাহেব এক 

দীঘ বক্তৃতা করিয়া উক্ত অভিপ্রায় প্রকাঁশ করিয়াছিলেন ।) 
দরিি্রদিগের ছুঃখ বিমে।চনে লার্ড সাহেবকে অত্যন্ত দয়াঁবান্ দে- 

খিতে পাওয়] যাঁয় ৯ তিনি “ভিষ্টরী্ চেরিটেবিল ফোসাইটী নামক” 

দাতব্যশাঁলাঁয় বিলক্ষণ সাহায্য করিয়া থাকেন । তন্ডিনন পুস্তকাঁলয়, 

বিদ্য।লয়, চিকিৎসানয় ও অতিথিশাল। প্রভৃতি হিতকর কার্য্য সাধন 
নিনিত্ত বাহার তাহার নিকট হইতে সাহার্য্য প্রার্থনা করেন, তিনি 

তাহাদিগকে যথেচিত সাহায্য করিয়। উৎসাহ এদ।নে ভ্রটী করেন 
না; বলিতে কি, লার্ড বাহাঁছুর আপন আয়ের চতুর্থ/ংশের একাংশ 
সাধারণ শুভকরী কার্যে বায় করিয় থাকেন। $ 

অধুন। উত্তর পশ্চিম দেশে যে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তন্গি- 
বারণ জন্যও লার্ড সাহেব ভ্রিশেব মনোযোগী থাঁকিয়া তত্রতঃ 
ব্যক্তিদিগের উদহিক শ্রমের বেতন প্রদান ও রাঁজভাঁগডাঁর হইতে 
অর্থান্ুকুল্যের আঁদেশ করিয়াছেন এবং সয়ংও যথেষ্ট অর্থ 
দান করিতে কৃপণত। করেন নাই। 

কি ছঃখী প্রজাঁগণ। কি রাজাগণ» কি মুঢব্যক্তি, কি বিদ্বান্ত কি 
সৈন্য, কি রাজকর্মনচাঁরী, কি অপরাধী ও কি নিরপরাধী লর্ড 
"বাহাদুর মকলকেই যশ্পরোনাস্তি উপক্কত করিতেছেন, ইহ1 অব- 
শ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। কি আক্ষেপের বিষয় ! ক্লার্ড 
ডেলহাউসী অন্যায়াচরণ করিয়াও এদেশে আট বৎমর গবর্ণরী পদে 
নিযুক্ত ছিলেন এব$ অবসর গ্রহণকালীন বিলাতের কর্তৃপক্ষীয়ের! . 
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উহার বৃত্তি প্রদানাহ্থমতি করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীযুত আর ৬1৭ 
মাসের অধিক এ:দশে থাকিতে পারিবেন না। আমার প্রার্থন! 
হিন্ছুস্থ'নের সামুদায়িক লোক একত্রিত হইয়! বিলাঁতে এক অবেদন- 
পত্র প্রেরণ করুণ, যদ্দাঁরা লার্ড কেনিং বাহাঁছুর দীর্ঘকাল এঁটিদশের 
গবর্ণরী পদে নিযুক্ত থাকিয়! দেশের উন্নতি সাধন করতে পারেন। 
ইহ1 না করিলে সভ্য জাতির| এদেশের লোককে কৃতত্পদ্দে বাচ্য 
করবেন ইহার বিচিত্র কি? যাহাতে লর্ড কেনিং বাহাদুর আরে! 
অধককাঁল এদেশের গবর্ণরী পদে অবস্থিতি করেন যদিও তদ্দিষয়ে 

রাঁজভক্ত বাঙ্গলিদিগের বিলাঁতে অ'বেদন গ্করা অবশ্য কর্তব্য 
বটে) কিন্ত তিনি যেরূপ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে বোধ 
হয় যে, কে।ন প্রকারে কেহই তাহাকে আর অধিককাল এদেশে রা- 

খিতে পারিবেন না» এবং তিনিও ষে ভারতরাজ্যোর কর্তৃত্ব ভার গ্রহণে 
সম্পুর্ণ অনিচ্ছুক আছেন তাঁহার প্রমাণ নিশ্নে প্রকটিত হইল 

বর্তমান সময়ে লার্ড কেনিৎ বাহাছর এদেশের সর্বময় কর্ত। ? 

'তিনি যে কোন কার্য্য করিবেন তাহাছ চূড়ান্ত ত€প্রতি কেহই কোন 
প্রকার উচ্ছবাঁচ্য করিতে পারেন না» কিন্ত যদ্যপি তিনি কোন জবন্যায় 
কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে প্রজাবর্গ তদ্দিপরীতে বিলাঁতে 
আপীল অর্থাৎ বিচার প্রার্থনা করিতে পারিবেন; এ আবেদন 

পত্র প্রেরিত হইলে বিলাতস্থ কর্তৃপক্ষগ্রণ তাহার এক খানি 
অনুরূপ প্রস্তৃত কাঁরয়! লার্ড সাহেবের নিকট পাঠাইয়। দিবেন এবং 
অন্থরোধ করিবেন যে এ আবেদন প্রতি তীহাঁর যাহ! বস্তব্য আছে 
তাহ! তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া কর্তৃপক্ষদিগের বিবেচনীধীনে অর্পণ 

করিবেন | ৯ 
ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, উলল্লখিত প্রথাটী বহু 

কাঁলাবধি এতদ্দেশে প্রচলিত আছে, কিন্তু প্রেসীডেন্সী কলেজের 

গুর্বতন অধ্য।পক মেজর রিচার্ডসন ও ইনকমটক্স আঁপিসের সেত্রে- 
টরি সার ডি, লাঁরপেন্ট সাহেবঘয় খাহাতে কর্মচ্যুত হয়েন 
তজ্জন্য এতদ্েশবাতী কতকঞচলিন লোঁক বিলাতে সেক্রেটরি অফ্ দি 
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সেট মেং উড সাহেবের নিকট প্রীর্থন1 করেন, & আঁবেদন-পত্র 
“যত্কাঁলে উড্,সাঁহেবের নিকট অর্পিত হয়» তথুকাঁলে ভীহাঁ- 
দিগকে একেবারে, পদঢ্যুত না করিয়া, লার্ড কেনং বাঁহাঁছুরকে এ 
বিষয় জ্ঞাত করাই তাঁহার উচিত ছিল, তাঁহা হইলে তান্থিষয়ে 
তিনি অবশ্যই আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। 

উজ্সাহেব অন্থুমতি করিয়।ছেন ষে, মহীঙ্গরের টিপু বংশীয়দিগকে 

এ রাজ্যের আদেয় গ্াজস্ব হইতে দ্বিপঞ্চ।শৎ লক্ষ টাকা দেওয়]! যাই- 
বেক অবশ্য, তিনি এপ্রকার আদেশ প্রদান করিতে,.পারেন ; কেননা 

ইহাতে তাহার কোন ক্ষতি হইবেক নাঃ এবং নিজকোষ হইতেও অর্থ 
প্রদান করিবেন | ফলে ইহ কি সাঁমান্য আক্ষেপের বিষয় ! 
এতদেশীয় লো।কপুঞ্জ ভগ়প্রযুক্ত নান! প্রকার কষ্ট ভোঁগ করিয়াও 
আর-কর প্রদান করিতেছেন ; কিন্তু রাজপুরুষের1 এসমস্ত অর্থ 
লইয়া আঁপন খণ পরিশোধে অথবা রাজ্যেরীআয়ানুগত ব্যয় করণ 
বিষয়ে মমোযোগী না হইয়া; কেবল অকাঁরণ অর্থ ব্যয় করিতেছেন । 
উক্ত ৫২০০০০০ টাঁক1 "প্রদান কর] কর্তব্য কিনা, তদ্বিষয় তিনি 
যদ্যপি লার্ভ কেন বাঁহীছুরের নিকট হইতে অভিমত গ্রহণ করি- 
তেন, তাহ হইলে তাহাকে কিঞ্চিত অংশে প্রশংসা করা যাইত ; 
কেননা! এক দিকে অর্থাভাৰ জন্য গবর্ণমেন্ট ব্যয় হাঁস করিয়! 
প্রকাশ্য রাস্ত| প্রভতির কার্ধাঁদি স্থাকিত করিতেছেন, অন্য দিকে উড 

স।হেব আম।দিগের প্রদত্ত অর্থ অকারণ ব্যয় করিতেছেন ? স্থুতর।ৎ 

টিপু-বৎশীয় রাজপরিবাঁরগণের এতাঁথ্িক অর্থ প্রাপ্ত হওয়া অবিধেয় . 
প্রতিপন্ন করিয়া, লর্ড সাহেব বিলাতে এক েইনিউট,) গন্তব্য 

প্রেরণ করিয়াছেন। , 

এইক্ষণে পাঠকগণ বিবেচন1 করিয়। দেখুন? যখন এক জন" 
সামান্য চৌবীদারকে পদচুতে করিবার কালীন, মাজিষ্টেট সাহেৰ 
'সারজন বা দারোগাঁর মত অপেক্ষা করেন, তখন উপরোক্ত মহতী 
'কার্যাকরণ বিষয়ে উড্ সাহেব একবারও কেনিং সাহেবের মত 

লওয়| আবশ্যক বোধ করিলেন না।. ইহাই কি ন্যায়|হুগত কার্য্য 
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কর! হইয়াছে? কখনই ন1। যদ্যপি মহাঁরাঁণী উ্ সাহেবকে অবগত 

ন1 করিয়। হিন্দুস্থনের কোন রাজাকে « ভিউক” উপাধি প্রদান' 
করিতেন, বোধ হয় তাহা হইলে তিনি ছুঃখিত ও ক্রোঁধান্থিত 
হইয়া গ্রাণ পরিত্যাগ করিতেও কালবিলম্ব করিতেন না; কিন্তু 
লার্ভ সাহেব অত্যন্ত খীর-প্রক্কতি, এ প্রযুক্ত অন্তঃকরণ মধ্যে 
ক্ষণকালের নিমিত্তেও দুঃখ বোধ না করিয়। অন্তি ত্বরায় আপন কর্ম 
হইতে অবসারিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন | উড্ সাহেব এক জন 
£৫ডিউককে” এদেশে পাঠাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । এ 

ডিউক লার্ভ কেনিং বাহাছুর হইতে মাননীয় বংঙ্কাজাঁত ইহ) স্বীকার 
করিতেছি, ফলে 'লার্ড কেনিং বাহাঁছুর যে রূপ উত্যুক্ত ও গ্রঙগা- 

গণের প্রিয়পাত্রঃ বোঁধ হয় কেহই সেরূপ হইতে পারিবেন ন|। 
(লার্ড বাহুর আর অধিকক!ল এ দেশের রাঁজ্যভার বহন করিবেন 

না তদ্বিষয়ে যে ষে কীরণ উপরে উল্লেখত হইল, তাহাঁর কয়েকটা 
৪ দর্শাইয়! ইংলগ দেশীয় মহাসতা পার্লিয়ামেন্টের “ হাউস 

নত ৮ নামক সভায় ২৫ এপ্রেল তারিখে লার্ড লিভডেন সাহেৰ 

এক দির্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন ।) রি 

লার্ড বাঁহাঁছুর ষে যে সৎকাঁয্যদ্বারা এ দেশের উপকার করিতে- 
ছেন, তাহার সার মর্ম উল্লিখিত হইল ; ইহাঁতে পাঠক মহাশয়- 
ণণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, ইহ বাঁছল্য রূপে বর্ণিত; 
কীর্তির বিশেষ বিবরণ ও উদাঁহরণ প্রভৃতি প্রদান ন| করিয়া, 
«জ্রীযুত শুভাঁগমন করণাঁবধি অন্মদাঁদির অনেক উপকাঁর করিতে- 
ছেনগ যদ্যপি কেবল ইহাই লিখিতাম, তাহা হইলে আমার 
বাক্যে কাহারও বিশ্বীন জন্মিত না । তজ্জন্য মাধ্যমতে সদ্দটান্ত 

'নিবেদিত হইল । 
সম্পূর্ণ । এ 
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এই পুস্তক খানি প্রকাশ হওনোপলক্ষে ও মুদ্রিত করণের পর ইহা! 
পাঠ করিয়। ইংরাজী ও বাঙ্গাল! সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ পরম্পরে যে প্রকার 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সমুদয় স্থানাভাব প্রযুক্ত প্রকাশ 

হইল ন1 কিন্ত কয়েক খানি সংবাদপত্র লিখিত অভিপ্রায় নিনে প্রকাশ 
করা গেল, পাঠকগণ তজ্জন্য অপরাধ মার্জন| করিবেন । 

“4 0)8 ঢমা)াগেঞোমও-০ 276 0190 ০ 120001100 00, 

1১6270075 074৮ 7301)9০ ৭ 000০7)01০ ২৪৮, 01)90910৩2 '1)0 193 

7176705 0011909690. 0 1%817090100 9021) 01. 2.00081) 02 09 09079 

1১61161 707)0 (চুঃ৭), 19 72101) 13110591210 107 5৮০12] 0৮1)018) 

19 50111 00116 10051950669 1521129 00200200900108, [05 8001610, 6০ 

1976 0100 1১0৮0 00706161000) 10959 217620 002.9, 116 29 00170 

৮০ 10001191800 130002117 102120 70885 « 0 6106 49591002099 ০ 

770 0021৮1))0 20] 0100 480001701900100 0 15020. 02000000, 009 

1700 21151100000) 079 9019 0£ 009 73001. ৮11] 109 10009 ০৮৪ 
৮? 617০ 152000110 1611687 00100, 6 0)0161029 191) 10100 ৪৮০ 

57০0১১৭ 210 1)0]70 61706 100 থা 2 2000920000৮ ৪৪1 & 1:6707560 

1] 1011)0 01900016 ঘ0৮ 10000 105 05011077 ০ ৮৮৩ টি 

001568 01 6110 13০০7.৮-11575100 40720, 8৫/৮ 21101, 1861. 

৯৯৯ «উপরোক্ত বিষয়টী যে আমরা নিরপেক্ষ হইয়! লিখিলাঁম 
ইহার অধিক প্রমাণ দিবার আবশ্যক নাই; উক্ত বন্ধু, লার্ড কেনিং 

.*বাহাছুর এদেশের যে যে উপকার করিয়াছেন তদ্বিযয়ক এক খানি 

ক্ষু্র পুস্তক অতি ত্বরায় প্রকাঁশ করিবেন তাহাতেই পাঠকের! 
যোঁগেজ্স বাবুর রাঁজকীয় প্রসঙ্গ লিখিবাঁর ক্ষমত জীনিতে পারি- 
বেন।”-সম্বাদ ভাক্কর” ২৩শে বৈশাখ, ১২৬৮ সাল । 

তি কস « আঁমুর শুনিয়া আরো পরম সম্ভষ হইলাঁম যোগেজ্দ্ বাবু, 

নাকি এ পুস্তকের মূল্য স্বয়ং গ্রহণ না করিয়! উত্তর-পশ্চিম রা 

জ্যের ছুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদ্রিগের সাহাধ্যার্থ প্রদান করিবেন।৮--- 

সংবাঁদ প্রভীকর, ২৫শে বৈশীখ, ১২৬৮ সাল । 



১৮ ৰ 

. * ছাও ০0100015066 10) 03970109610 2906109৮০01 2 1360218 

[4888 0 [4020. 08801706- 16 19 ৮7116691105 73100  00070070 
1২26) 0779৮697168, এ10৩ 515 0 6109 009: 2100 009 12/06509 

1) 1101) ৮৪ 9198৮ 07৮], 829. 07901097019 6০ 009,5০0006 

৪/61)০::+71752607 282/077109 0% 50, 1861. 

₹** «আমরা বাবু যৌখেক্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত লার্ভ কেমিং 
বাহবছরের গুণাবলী বর্ণনস্চক পুস্তক পুর্কেই পঠঠ করিয়ছি+ লেখ। 
উত্তম হইয়াঁছে। লর্ড কেনিং বাহাঁছুর এ দেশে আ্িনগুর্ধক এত- 
দেশীয় ব্যক্তিদগের উপকাঁরার্থ যে সমস্ত স্ুনিয়মাদি নির্ধারণ 
করিয়।ছেন,. যোঁগেক্ বাঁরু তাহার জমুদাঁয়াংশের সম্ডি করিতে 

পারেন নাই বটে, কিন্ত অনেকাতংশই লিখিয়ছেন এবং তিনি 
তাঁহতে যে সমস্ত অভিপ্রীয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাঁও বিশেষ 

প্রাঞ্জল হইয়াছে”-_সংবাদ প্রভাঁকর । ২৭শে অবাঁড়, ১২৬৮ সাঁল। 

*** « ভারতবর্ষের বর্তমান গবর্ণর জেনেরল লার্ড কেনিং বাহাঁছর 
এদেশে আঁগমনাঁবধি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের উপকারার্থ কিকি 
সুপাঁয় করিয়াছেন তাহা বর্ণন। পুরর্বক একখানি ক্ষুদ্র পুক্তক মুদ্রা 

“হ্ছন করিয়া সিযুলিয়। নিবাঁসী জযুক্ত বারু যোগেজ্রনাঁথ চট্রৌপাধ্যায় 
আঁমাঁরদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা! তাহার প্রথমাবধি 
শেষ পধ্যন্ত পাঠ করিয়াছি সাহার লেখা এপ্রণালীমিদ্ধ হইয়াছে 
'এবং তিনি লার্ড কেমিং বাহাঁছুরের গুণান্কীর্তনে বিলক্ষণ 
অনুরাগ প্রকাশ করিয়।ছেন কিন্তু এ.পুস্তকে লার্ড বাঁহাঁছরের 
রাঁজশাঁননসন্বন্বীয় সমুদয় বিবরণ লিখিত হয় নাই” নংবাঁদ 
সজ্জনরঞ্জন, ২৫শে আষাঢ়, ১২৬৮। 
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স্বাক্ষরকারি গ্রাহকদিগের নাম। 

প্রীযুত বাঁরু কাঁলীপ্রমন্ন সিংহ 'গ্ীযুত বাবু অনুপচগ্জ্র মিত্র **. ৪ 
৯? গ9 অন্গকুলচ্জ্ যুখো- 

পাধায় .** ১২, ঙ 

৮ অস্থিকাঁপ্রপীদ গঙ্গো- 
পাধ্যায় ১ 

95. 5» অশ্থিকাঁচরণ গুহ ১ 

৮ অমৃতকুঙ্গার ঘেটষ ১ 

১ ১ অধিনাঁশচক্দ্র বন্দ্যো 
পাধ্যায় -* ১ 

১১... 55 অঘোরনাঁথ বন্দ্যো 

পাধ্যায় ১১৮ ১ 

১ ৯ অশয়াচরণ লাঁহী ১ 

”» ৮ অতেক্্রমৌহনঠীকুর ১ 
%, , অমৃভকুমর ঘোঁষ ১ 

্ মৌঁলৰি আঁবছুল লতিফ ৪ 
টি ১১৬৭৪ 

১, ঈশ্বরচক্দর মিত্র -** 

৯১ ১ ঈশ্বরচজ্জ বসু; *** ১ 
লাল। ঈশ্বরীপ্রমাদ চি, ০55. 186 

কুমার উদয়ক্ুষ্ণ বাহাঁছুর ** ২ 
ক্রীযুূত বাঁতু উমেশচক্দ্র কধী ... ১ 

২ 55 2% উমাপ্রসাঁদ ঘোষ ১ 

১.৮ উমাচরণ হাঁদার ও 
28 25 উপেকজ্জমোহন ঠাকুর 5 

5 ফ্ঞ্চজ্দ্র রায় -*. ১১ 

রাজা কালীক্ষবাহান্র . ৪, 
» কন্দর্পেশ্বর সিংহ রাধার ৮ 

55 

59 

255 

5) 

মহোদয় ... ৫০ 

কাঁলীদ।স মুখোঁ- 
পাধ্যায় ** ১ 

কৈলাঁশচজ্্র মিত্র ৪ 
কেদারনাঁথ ঘোষ ১ 

' কেদারনাথ মুখো- 
পাধ্যায় .১*১ 5 

কষ্ময়চন্দ্র মিত্র ২. 

কষ্চকিশৌর বন্দে।- 

পধধ্যায় ৩ 

কাঁলীদাঁস রাঁয় ... ৪ 
গোপাঁলচক্দ্র বনু 5 

গৌসাইদাঁম গুপ্ত ৪ 

গৌরদান বশাখ ৪ 
শিরীশচক্দ্র দত ১ 

গঙ্গাধর শীল .. ৪ 
গে(পাঁলচন্দ্র রক্ষিত১ 

গৌবিন্দচক্দ্র বস্তু ১ 

গোবিন্দচজ্্র মুখো- 

পাধ্যায় :** & 

গোঁপালক্ক্জ মিত্র ' 

গোলোকচজ্জ মজু- 
মদার ... ৮5১ 

গিরীশচক্দ্র রায় ১ 
চত্টীচরণ দে *.*. 5 

চন্দ্রময় দিংহ ১ 
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ভ্রীযুত বাঁরু চক্্রকিশোঁর ঘোষ ১ | রাঁজা প্রভাঁপচজ্্র সিংহ বাঁহাঁ-. 

55 5* চক্জ্রনাঁথ দাম ** ১ ভুর ০১০8 

ঠ? 5 জিতুলাঁল দত্ত ১ যুক্ত বাবু প্যাঁরিটাঁদ মিত্র: ই? 

৯ জয়গোঁপাঁল গোঁ | ৮ % শ্রীপতি মুখোগা- 

স্বামী ... : ১ ধ্যায় -. ৯... ৪ 

১. ১১ জীবনক্লষজ ঘোষ ১ | ৮৮ 'প্রিয়মাধব বন... ১ 

এ. জয়গোপাঁল মেন হ | 9. ৮». প্রদক্নকুমার ঠীকুর ৮ 

রেতরেগ্ড জে লং ... ৮:81 5115 পৃনননকুমার চৌধুরী ১ 

রঃ জে ওদালবি ... ১৮৮১] 2৮5 পরমস্থাদ বন্দ্যোপাঁ- 

জ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ বন্দ্যো- ধাঁয় ... .* ২ 

পাধ্যায় ১.১. ১] ১৮ ফটিকচজ্জ বন্দ্যোপাঁ- 

25 ঠাঁকুরদাঁস বিশ্বীম ্ ধ্াঁয় ... ১, 

রায় তারকনাঁথ সেন বাহাদুর ৪ |: ৮» বৈষ্বচরণ দেন ১ 

জীযুত বারু দেবেন্দ্রনাথ চট্রো- | ১, +, বেহাঁরীলাল মৈত্র ১ 

পাধ্যায় » ' 2 বিশ্বস্তর বন্গু ১5 

৮. * দ্বারিকাঁনাঁথ ঘোঁষ ৯ বুজনাথ পাইন ১ 
». ৯ দীনবন্ধু সেন :.. ১». ১ বেণিমাধব চউ্রোঁ- 
». »% দেবেজ্জনাঁথ মল্লিক পাধ্যায় .... ১, 

টা » দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর 55 5 বীর নৃমিংহ ঠাকুর ১ 

৮. 2৮ দীননাথ রায় *.. 55 বিপিনবেহাঁরী প্রা- ৪ ০০ চ ৪৪ চি ০ 

25 ১ নবিনচজ্জা দে ... 4 বেহারীলাল শি ১৮ 

» . % নীলকমল মিংহ % ৮ ভবাঁনীচরণ গুহ ৪ 

্ ॥5 নেত্রগোৌপাঁল লাঁ- 2. 2 উৈরবচক্জর বন্দ্োঁ- 

ছড়ি, 5৮51: পাধ্যায় "৮ ১ 
১১ নন্দলাল দান ... ১ 'মুনসি ফজলুরাহমিন '* ** ১ 

৪.৮ ১ দিশীম্বর মিত্র ** ৪ মাঁটিক ৮. ১ 

9 5 দ্বীব্িকানীথ মিত্র ১ নী রঃ বজগৌপাঁল মতি- 

"১১ 5 ধরেজ্দ্রকুমার রায় ১ * লাল ১, ত 

ৃ ১ 

5 



প্রীঘুক্ত বাধু মহিলচজ্দ্র রাঁয় - 

২১ 

মণিনোহন সেন ,. 

৮8৬ সি % 

মহেশচত্্র রায় *... ১ 

মতিলাল নান ১০০ ও 59 

মাণিকচন্দ্র' দে ১ 
মঠিলাল দে * ১ 

মথুরাকুমাঁর সান্যাল ১ এ 
মতিল্পাঠল ধর *.. 5 | ১, 

যতাঁজ্মমোহন রী 
ঠিকির 2:58 টি 

বশে 'দানন্দন প্রামী- ] ৯, 

পিক *"* "* ১ £ 

রামনৃমিংহ বস ১ 25 

রাঁজিবলোচন দ+্স ১ | ১, 
রাঁজকষ্খ সেন '** ১ 

রাজকষ বন্দ্যোপা- 
ধ্যায় ** ৮২ 

রমাপুলাদ রায় ৮ | ৮ 

রাঁজেক্্লাল মিত্র ৪ | ৮ 

১ | শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল মুখোশ 

পাধ্যায় ১ 

% রানে পারা 

পাধ্যার ** 3 

» শা্যামাচিরণ বন্দ্যো- 

পাধ্যায় ** ২ 

» শিবচরণ চতুর্ধরীণ ১ 
55 রামলাল রায় .. 5 

% শার্যামাচরণ মল্লিক ৪ 

%» শারদাপ্সাদ বড়াল ২ 

৮ শী্যামলাল মিত্র "২ 
% শারচ্চজ্জ ঘোষ *** ৮ 

55 শিবচক্দ্র মজুমদার খ 

55 শীতলদাঁম সেন: ২ 

» ষয্টিচরণ বাবু ** ১ 

 জর্ধরঞ্ন মুখোপা- 
ধ্যার ** ০০8 

59 আরেশচক্দর দে ০০৩ 

» সীতাঁনাথ গোন্বামী ১ 

রমানাথ ঠাকুর ... ৪ | সৈয়দ মহিউদ্দীন ম-প্মাদ *** ১ 

রাজ বন্দ্যোপা- রর 

ধ্যায় ১.১. ১১৩ 
$ জযুত 

রামধন ঘোষ "১২ ১৭ 

রাঁধামাঁধৰ হালদার ৪ 

বরাখালচরণ » হাঁল- 59 

দার * 5 129 

রমানাথ পালিত 1» 

আবছুলহাকিম মহম্মদ ১ 

বাবু হরুনীথ বন্দ্যোপা- 
ধ্যায় :"*.*. 25 

» হরিশ্চজ্দ্র পালিত 5 

১১ হরমোহন দান 5 

99 হিরালাল শীল *** 8 



২ 

যুক্ত বারুহিরাঁলাল চট্রোপা- | শ্রীযুক্ত বাঁকু হরমোঁহন দাস ... ২ 
ধ্যায় ১ | % % ক্ষেত্রমোহন বন্দো- 

2 ঠ উরি নি **. ই পাধ্যায় ** ২ 

59 » হরিমোহন বস্তু *১৮15 % ক্ষেত্রমোহন বস্তু ও 

% ৯ হেমচত্দ্র মিত্র ** ১ 

বিজ্ঞাপন । 

নিম্ন লিখিত পুস্তকাঁদি আমার নিকট কিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, 
গ্রহণার্থার! মূল্য প্রেরণ করিলেই পাঁইবেন। 

পুস্তক | মূল্য । 

, ভারত-বন্ধু (শ্রীযোগেজ্্রনাথ চ্োঁপাধ্যাঁয় কত), .১ ৮15 

জ্ঞানরত্বমাল1 (ক্রীপ্রিয়মাধব বসু প্রণীত)। ১১ ০০ ্ 

কবিতা বত্বমালা € এ ) প্রথম ভাঁগ ** ** ৮2 /৬ 
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বাহাঁরা নিম্ন লিখিত দি গ্রাহক হইতে ইচ্ছে। করেন 

ভীহার। কপাঁ করিয়া আমার নিকট পত্র লিখিবেন তাহা হইলে 

ভীহাঁদিগকে গ্রাঁহক শ্রেণীভুক্ত করা যাঁইবেক। 

« কৃজনাট্য রত্বমীলা৮ নামক একথাঁনি উত্তম পুত্তক প্রযুক্ত 

বাঁরু প্রিয়মাধব বনু প্রস্তুত করিয়া! মুক্রাঙ্কনীরন্ত করিয়াছেন এবং 

অতি ত্বরায় প্রকাশ হইবে । পুস্তকের মূল্য, স্বাক্ষরকাঁরীগণের প্রতি 

১ টাকা, বিন। স্বাক্ষরকাঁরীর প্রতি ৪1০ মাত্র । | 

« পারিজাঁত বিকাঁশ” নাঁম! একখানি অনুবাদিত গদ্য গ্রন্থ শ্রীযুক্ত 

বারু জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্বলন করিয়াছেন । ইহাঁও অতি 

স্বরায় মুদ্রাঙ্কন হইয়া প্রকাঁশীত হইবেকু ।__মূল্য ৮০ আঁনা মাত্র । 

শ্রীবৌগেক্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 

কলিবা1তী» সিশুলিয়। 
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জাবনচরিত পাঠে দ্বিবিধ মহোঁপকার লাভ হয়। প্রথমতঃ 
কোন কোন মহাত্মারা অভিপ্রেতার্থসম্পাদনে কৃতকার্ধ্য হইবার 
নিমিস্ত যেরূপ অক্রিষ্ঠ পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, মহীয়সী 
সহিষ্ণুতা ও ছৃঢতর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কেহ বহু- 
তর ছুর্বিষহ নিগ্রহ ও দারিদ্রনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও 

যে ব্যবসায় হইতে বিচলিত হয়েন নাই তৎ্সমুদায় আলোচন! 
করিলে এক কালে সহন্ত্র উপদেশের ফল প্রাণ্ড হওয়] যায়। দ্বিতী" 
য়তঃ আনুষঙ্গিক তত্তদ্দেশেত্ত তত্তঙ কালীন রীতি, নীতি, ইতিহাস 
ও আচার পরিজ্ঞান হয় । অতএব যে বিষয়ের অনুশীলনে এতা- 
দ্বশ মহার্থ লাভ সম্পন্ন হইতে পারে তাহাকে অবশ্যই শিক্ষা 
কর্মের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক। 

রবর্ট ও উইলিয়ম চেন্বর্স” বহুসংখ্যক স্ুপ্রসিদ্ধ মহান্থুভব 
.মভাশয়দিগের ব্রস্তাম্ত সঙ্কলন করিয়৷ ইঙ্গরেজী ভাষায় যে জীবন- 

চরিত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহ। বাঙ্গাল! ভাষায় অন্থবাদিত 

হইলে এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের পক্ষে বিশিষ্টর্ূপ উপকার 
দর্শিতে পারে এই আশয়ে আমি এ পুস্তকের অন্কুবাদে প্ররত্ত 
হইয়াছিলাম। কিন্তু সময়াভাব ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধক 
বশতঃ তন্মধ্যে আপাততঃ কেবল কোপর্নিকস্ গালিলিয়' নিউটন, 
হর্শেল, গ্রেশ্যিস্ লিনিযুস্, ভুবাল, জেস্কিম্স ও জোন্দ এই কয়েক 
মহাত্সার চরিত অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল। 

ইয়ুরোপীয় পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্য] সংক্রান্ত অনেক 

কথার বাঙ্গাল! ভাষায় অসঙ্গতি আছে; এ অসঙ্গতি গুরণার্থে 
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উদ্যোগ করিয়াছিলাম। কিন্ত গত দুই বৎসর কা'ল বিষয়ান্তরে 
একান্ত ব্যাপৃত হইয়া এমন অবকাশশ্ৃন্য হইয়াঁছি যে, সে বাসনা 
সম্পন্ন করিতে পারি নাই এবং ত্বরায় সল্প করিতে পারিব এমন 
সম্ভাবনাও নাই । 

কিন্তু যাব নুতন জীবনচরিত পুস্তক প্রস্তুত না হইতেছে. এই 
পুস্তক পুনমু্দ্রিত করিলে নিতান্ত' অকিঞ্চিকর ইইবেক না৷ এই 

বিবেচনায় পুনযুদ্রিত করা আবশ্যক স্থির হওয়াতে দ্বিতীয় বার 
মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল । কোন কোন অংশ একবারেই পরি- 
ত্যাগ করিয়াছি, স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত করিয়াছি, এবং 
মুলগ্রন্থ বিশদ করিবার আশয়ে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিত টীকাও লিখিয়া 
দিয়াছি। কলতঃ সুদপষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত 

বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি । তথাপি আদ্যোপান্ত স্থুদপক্ট ও অনা- 
যাসে বোধগম্য হইয়াছে কোন মতেই সম্ভাবিত নহে । যাহা 
হউক, ইহ অনায়াসে নির্দেশ করিতে পার! যায় জীবনচরিত প্রথম 
বার যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল দ্বিতীয় ঝারে তদপেক্ষা য় অনেক 
অংশে স্থুম্প্ট হৃইয়াছে। 

প্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা । 
কলিকাত! ৷ সংস্কৃতকালেজ। 

২০এ চেত্র। শকাব্দাঃ ১৭৭৩। 
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সাতে 

নিকলাস কোপর্মিকস 

পুর্বকালে কাল্ডিয়া, ইজিপ্ট, গ্রীস প্রভৃতি নানা 
জনপদে জ্যোতির্বধ্বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল ; কিন্তু 
্ণীয় শাকের ষোড়শ শতাব্দীর পুর্ধ্বেঃ জ্যোতির্মগুলীর 
বিষয় বিশুদ্ধৰপে বিদিত হয় নাই । পুর্ববকালীন পণ্ডি: 
তগণের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে, পৃথিবী স্থির এবং 
অন্তরিক্ষবিক্ষিগত জ্যোতিষ্কসমুদায়ের মধ্যস্থিত 5 চন্দ্রঃ 
শুক্র, মঙ্গল, সুর্য্য১ অন্যান্য গ্রহগ্কণ ও নক্ষত্রমগ্ডল 

চতুর্দিকে এক এক মগুলাকার পথে পরিভ্রমণ করে; 

আর তাহাদের দুরত্ব ও বেগের বিভিন্নতা প্রযুক্ত দিবসে 
ও রজনীতে নভোমগ্ুলের বিচিত্র আকার দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই, মত ইয়ুরোপে বন্ছু কাল পর্য্যন্ত প্রবল 

ও প্রচলিত ছিল । | 

খুক্ীয়ু শাক প্রারস্তের ছয় শত বৎসর পুর্বে, এনারি- 
মেগ্ডরঃ পিখাগ্োরয়স প্রভৃতি গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণের 
মনে অনতিপরিস্ফুট পে এই বোধোদয় হইয়াছিল ষে 
সুর্য অচল পদার্থ ; পৃথিবী একটি গ্রহ, অন্যান্য গ্রহবৎ 
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যথা নিয়মে সুর্ধ্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। তাহার 

সাহসপুর্বক আপনাদিগের এই বিশুদ্ধ মত প্রচার করি- 
রাছিলেন ১ কিন্তু তৎকাল প্রচলিত ধর্মমশ'স্ত্রেরে সহিত 
ঘোরতর বিসংবাদিতা প্রযুক্তঃসাধারণ লোকেরা যৎপারা- 
নাস্তি বিদ্বেষ প্রদর্শন করাতে, বদ্ধমূল করিতে পারেন 
নাই। 

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাবীতে ইটালি দেশে বিদ্যা- 
নুশীলনের পুনরারস্ত হইলে১(১) সমুদায় বিশ্ববিদ্যালয়ে 
জ্যোতির্ধিদ্যার কিঞ্িঃৎ কিঞ্চিৎ আদর হইতে লাগিল। 
কিন্ত তৎকালে ষে মত প্রচলিত ছিল তাহা অরিষ্টটল, 
উলেমি ও অপরাপর প্রাচীন জ্জযাতির্বিদ্াণের অনুমো- 
দিত প্রণালী অপেক্ষা বিশুধ্ধ ছিল না। তাহাতে এই 
সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন ছিল যে, ্ুর্য্য ও গ্রহমণগ্ডল ভূমগ্ডলের 
চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। ষাহা হউক, পরিশেষে এনা- 
ক্রিমেণ্ডর ও পিথাগোরসের সন্কণ্পিত বিশুদ্ধ মত পুনরু- 

জ্ভীবিত হইবার শুত সময় উপাস্থিত হইল । 
' যে অধুনাতন পণ্ডিত পুর্ববনিপ্দিষ্ট বিলুপ্তপ্রায় বিশুদ্ধ 

মত পুনরুজ্জীবিত করেন, তাহার নাম নিকলাস কোপ- 
অিকস। তিনিঃ ১৪৭৩ খুঃ অব্ধে ফেব্রুয়ারির উনবিংশ 

(৯) পুর্বকালে শরীসদেশে ও রোমরাজ্যে বিদ্যার বিলক্ষণ 
অন্থশীলন ছিল। পরে রোমরাজ্যের উচ্ছেদ হইলে ক্রমে ক্রমে 
বিদ্যানুশীলনের লোপ হইয়া যায়। অনন্তর এই সময়ে ইটালি 
দেশে পুনর্বার বিদ্যার অস্ুশীলন আরস্ত হয়। 
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দিবসে, বিষ্টুলা নদীর তীরবর্তঁ থরন নগরে .জন্ম গ্রহণ 
করেন । উক্ত স্থান এক্ষণে প্রসিয়ার রাজার অধিকারের 

অন্তর্গত। জন্দমনির অন্তঃপাতী ওয়েউফেলিয়৷ প্রদেশ 

কে;পর্নিকসের পিতার জন্মভূমি । তিনি থরন নগরে 
চিকিৎসকের কার্ষেয নিযুক্ত হইয়া তথায় বাস করেন। 
তৎপরে প্রায় দশ বৎসর অতীত হইলে কোপর্নিকসের 

জন্ম ভয়। 

কোপর্নিকস বাল্যকালে ভ্রাকোর বিশ্ববিদ্যালয়ে চি. 

কিওস। বিদ্যা শিক্ষ। করিয়াছিলেন | কিন্তু গণিত, পরি- 

প্রেক্ষিত, জ্যোতিষ ও চিত্রকন্ম এই কয়েক বিদ্যায় স্বভা- 

বতঃ অতিশয় অনুরাগী ছিলেন । শৈশবকালেই জ্যো-, 
তিব বিষয়ে বিশিষৰপ্র প্রতিপত্তি লাভার্থে অত্যন্ত উৎ- 
স্থুক হইয়া? ইটালির অন্তর্বর্তী বলগ্ন! নগরের বিশ্বাবিদ্যা- 
লয়ে উক্ত শান্তর অধ্যয়ন করিলেন । সকলে অনুমান 
করেন তাহার অধ্যাপক ডোমিনিক মেরির়৷ পৃথিবীর 
মেরুদণ্ড পরিবর্ত বিষয়ে যে আবিক্ষিয়৷ করেন তদ্বারাই 
তৎকাল প্রচলিত জ্যোতির্বিিদ্যা ভ্রান্তিসন্কুল ব্গিয়! 

তাহার প্রথম উদ্বোধ হয়। অনন্তর বলগ্না হইতে রোম- 
নগরী প্রস্থান করিয়া তথায় কিয়দ্দিবস স্থচারুৰূপে গণিত . 
শাস্ত্রের শিক্ষকতা কার্যত সম্পাদন করিলেন। 

কিয়দিন পরে কোপর্নিকস স্বদেশে প্রত্যাগমন করি- 
লেন । তৎকালে তাহার মাতুল অর্শিলগ্ডের বিশপ 
অর্থাৎ ধন্মাধ্যক্ষ ছিলেন ? দতনি তাহীকে' ফীয়েনবর্গের 
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প্রধান দেবালয়ে বীজকতা পদে নিযুক্ত করিলেন । সেই 
সময়ে খরন নগরের লোকেরাও তাহাকে আপনাদিণের 
এক দেবালয়ে দ্বিতীয় ধর্মাধ্যক্ষের পদে নিরূপিত করেন। 
এক্ষণে তিনি এই সঙ্কপ্প করিলেন, দেবালয়সংক্তান্ত 
কর্ম ও বিনা বেতনে দরিদ্র লোকের চিকিৎসা এবং 
অভিলবিত বিদ্যার অনুশীলন এই তিন বিষয় অবলম্বন 
করিয়। জীবন ক্ষেপণ করিব। প্রধান দেবালয়ের অদুর- 
বত্তাঁ এক উন্নত ভূভাগের উপর ফ্ণায়েনবর্গের যাজক- 
দিগের নিমিত্ত ষে সমস্ত বাসস্থান নিয়োজিত ছিল, তথ। 
হইতে অত্যুত্কৃক্ট পে গ্রহ নক্ষত্রাদির পর্যবেক্ষণ 
করিতে পার! ষায়। কোপর্নিকস তাহার অন্যতম স্থানে 
অবস্থিতি করিলেন । 

অনুমান হয়, ১৫০৭. খুঃ অকে? পিথাগোরসের 'মত 

উত্ক্ষ্$ বলিয়। কোপর্নিকসের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে । কিন্তু 
তৎকালীন লোকের যেৰপ সংস্কার ছিল, উক্ত মত 
তাহার নিতান্ত বিপরীত । এই নিমিত্ত তিনি মনে মনে 

স্থির করিলেন এই মত অবলম্বন অথবা প্রচার বিষয়ে 
সাবধান হইতে হইবেক। তৎকালে দুরবীক্ষণের সনি 

হয় নাই। ততভভিন্ন গণিতবিদ্যানংক্রান্ত আর যে সকল 
যন্ত্র ছিল তাহাও অত্যন্ত অপর্ুষ্ট ও অকর্্মণ্য । কোপ- 
রিঁকস পর্যবেক্ষণ সাধন নিমিত্ত যে ছুইটি যন্ত্র পাইয়া- 
ছিলেন তাহা দেবদারু কান্ঠে অতি সামান্যরূপে নির্মিত 
ও পরিমাগচিহ স্থলে মসিরেখায় অঙ্কিত। এই মাত্র 
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উপকরণ সম্পন্ন হইয়া, স্বাবলস্থিত মত প্রমাণসিদ্ধ করি- 
বার নিমিত্ত যে সমস্ত গবেষণা আবশ্যক, কয়েক বৎসর 
তৎসম্পাদন বিষয়ে মনোনিবেশ করেন । পরিশেষে 

১৫১৮০ খুঃ অকে,এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন 5 তাহাতে 

এই নুতন প্রণালী বিশেষ রূপে ব্যাখ্যাত হইল। 

অন্যান্য লোক অপেক্ষা সমধিক জ্ঞানালোকসম্পন্ন 

বহছুসংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তির! পূর্ববাবধি কোপন্নিকসের মত 
অবগত ছিলেন। এক্ষণে তাহারা সমুচিত সমাদর ও 

শ্রদ্ধ। প্রদর্শন পুর্বক তাহ গ্রাহ্য করিলেন । ,এতড়িন্ন 
সমুদায় লোক ও ধর্দোপদেশকগণ অপেক্ষাকৃত অত ও 
কুসংস্কারাবিষ্ট ছিলেন $ সুতরাং তীহাদের তদ্বিষয়ে 
শ্রদ্ধ৷ জন্মিবার বিষয় কি । 

'পুর্বকালীন লোকের। বিচারের সময় চিরাগত কতি- 
পয় নির্ঘারিত নিয়মের অনুবর্তাঁ হইয়। চলিতেন; স্থৃতিরাৎ 
স্বয়ং তত্তবৃনির্ণ য় করিতে পারিতেন না, এবং অন্যে স্কুস্পষ্ট 

বপে বুঝাইয়! দিলেও তাহ স্বীকার করিয়া! লইতেন না। 
তৎকালীন লোকদিগের এই রীতি ছিল পুর্ববাচার্ষ্যেরা 
যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, কোন বিষয়, তাহার 
বিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধকৎ আভাসমান হইলে, তাহা শুনিতে 
চাহিতেন না১। বস্ততঃন্তীহারা কেবল প্রমাণ প্রয়োগেরই 
বিধেয় ছিলেন ত তত্তুনির্ণরনিমিত্ত স্বয়ং অনুধ্যান বা বিবে- 

চনা করিতেন না ৷ ইহাতে এই ফল জগ্সিয়াছিল নির্ন্মল- 
মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অভিজ্ঞতা ব। অনুসন্ধান দ্বার যে 
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স্থৃতন নুতন তন্তব উদ্ভাৰিত করিতেন তাহা»চিরসেবিত 
মতের বিসঃবাদী বলিয়া অবজ্ঞা ৰপ অন্ধকৃপে নিক্ষিপ্ত 

হইত। এই এক সিদ্ধান্ত তাহাদের বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল 
হইয়াছিল ষে পৃথিবী অচল ও অপরিদ্িন্ন বিশ্বের কেন্দর- 
ভূত। এই মত পুর্ধববকালের সর্ধশ্রেস্ঠ পণ্তিতেরা প্রামা- 
ণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গ্রিয়াছেন, বহুকালাবধি 
প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বস্ত সকল স্কলদৃষ্টিতে 
আপাততঃ যেৰপ প্রতীয়মান হয় তাহার সহিতও অৰি- 

রুদ্ধঃ বিশেষতঃ তৎকালীন লোকেরা বোধ করিত 
বাইবলেরও স্থানে স্থানে ইহার পোষকতা আছে। এই 
সকল পর্য্যালোচনা করিয়া কোপর্নিকস সেই অনেক 
বৎসরের আয়াসসম্পাদিত গ্রন্থ,সহস! প্রচার কটি 
পারিলেন না । 

পরিশেষে রেটিকস নামে তীহার এক বান্ধব» সং" 
ক্ষেপে তদীয় গ্রন্থের মর্ম সঙ্কলন পুর্ববক সাহস করিয়।, 
১৫৪০ খুঃ অবন্দেঃ এক ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত 

করিলেন? কিন্তু তাহাতে স্বীয় নাম নির্দেশ করিলেন না৷ 

ইহাতে কেহ বিদ্বেষ প্রকাশ না করাতে, সেই ব্যক্তিই 
পর বসর আপন নাম সমেত উক্ত পুস্তক পুনমুদ্রিত 
করিলেন । উভয় বারেই এই মত কোপর্নিকসের বলিয়া 

স্পট উল্লেখ ছিল। এ সময়ে ইরাম্মস রেন্হৌল্ড নামক 
এক পণ্ডিত এক খানি পুস্তক প্রচার করেন । তাহাতে 
তিনি এই ভুতন মতের ভূয়সী প্রশংস। লিখিয়া তৎপ্রব- 
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ত্ঁককে দ্বিতীয় টলেমি বলিয়া বর্ণন করেন। সর্বদ! 

এৰপ ঘটিয়৷ থাকে, কোন লক্বপ্রতিগ্ক ভ্রান্তিপ্রবর্তকের 
সহিত তুল্যমুল্য করিরা গ্রণনা করিলেই তত্তপ্রদর্শকের 
যথেন্ট প্রশংসা কর! হয়। 

তখন কোপর্নিকদ, আত্মীয়বর্গের প্রবর্তনাপরতন্ত্ 
হইয়া আপন গ্রন্থ প্রচার করিতে সম্মত হইলেন । তদ- 
নুস্ারে, নরম্বর্গবাসী কতিপয় পণ্ডিতের অধ্যক্ষতায়,তন্ন- 

গরস্থ যন্ত্রে গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে লাগিল । তৎকালে তিনি 
অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন ; জীবিত থাকিয়া আপন গ্রন্থ 
প্রচারিত দেখ! তীহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। গ্রন্থ 
মু্রিত হইবা মাত্র, তীহার বন্ধু রেটিকস একখানি পুস্তক 
পাঠাইয়া দেন। কিন্তুএ পুস্তক তাহার তন্ুত্যাগের 
কয়েক দণ্ড মাত্র পুর্ববে তীহার নিকট পছে। ১৫৪৩ 
খুঃ অন্দে, মে মাসের ত্রয়োৰিংশ দ্বিবসে তিনি কলেবর 
পরিত্যাগ করেন । 

এইৰূপেঃ কোপন্নিকসের মত ভূমগ্ডলে প্রচারিত 
হইল। কিন্ত গ্রন্থকর্তার মৃত্যু হইয়াছিল এই বলিয়াই 
হউক, কিংব৷ তাদৃশ্ প্রগাঢ় গ্রন্থ সচরাচর সকলের বুদ্ধি- 
গম্য হইব।র বিবয়ন্দহে সুতরাং তন্দ্রা! সাধারণ লোকের 
বুদ্ধিব্যতিক্রম বা মতপরিবর্ভের সম্ভাবনা নাই এই বোধ 
করিয়াই হউক,অথব! অন্য কোন অনিীত হেতু বশতঃ 
কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ের লোকু বিদ্বেৰ প্রদর্শন করে 
নাই। সী 
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ইহা অত্যন্ত আম্চর্ষ্যের বিষয়, কোপর্নিকসের পর- 
লোক যাত্রার চলিশ বৎসর পরে১ইয়ুরোপের অতিপ্রধান 
জ্যোতির্ব্বিদ টাইকে। ব্রেহি ক্রমাগত ত্রিংশৎ বৎসর 

জ্যোতির্ষ্িদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন,তথাপি কোপ- 
রিকসের প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করেন নাই । যাহা! 
হউক, অনন্তর যে ইটালিদেশীয় স্থৃপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সেই 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহার ষথোচিত পোষকতা 
করেন5এক্ষণে সজেক্ষপে তদীয় চরিত লিপিবদ্ধ হইতেছে। 

ইটালির অন্তঃপাতী পিসা নগরে১১ ৫৬৪ খঃ অব্দে, 

গালিলিয় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা টস্কানি দেশের 
এক জন সম্ত্াম্ত লোক ছিলেন + কিন্তু তাদৃশ এশ্বর্ধ্যশালী 

ছিলেন না । তিনি গালিলিয়কেঃ চিকিৎসা বিদ্য। শিক্ষা 

করাইবার নিমিত্ত, সেই নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ো- 
জিত করেন। পঠদ্দশীতেই, অরিষ্টটলের দর্শনশাস্ত্ 

নিতান্ত যুক্তিবহিভূর্তি বলিয়া, 'াহারশ্দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে; 
স্থুতরাৎ তদবধি তিনি তন্মতের ঘোরতর প্রতিপক্ষ হইয়৷ 

উঠিলেন। গণিতশান্ত্রে বিশিষ্টৰূপ প্রতিপত্তি হওয়াতে, 

(২) ইহার, প্রকৃত নাম গালিলিয় গালিলি। কিন্তু গালিলিয় 
বলিক্কাই বিশেষ প্রসিদ্ধ । 



৯. ৯ গালিলিয়। ৯ 

১৫৮৯ খৃঃ'অব্দেঃসেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত শাস্ত্রের অধ্যা- 
পকের পদে অধিৰঢ় হইলেন । তখন তিনি সেই অয- 
থাভৃত দর্শনশাস্ত্রের অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার 
নি্ষিত্, প্রক্তিরু নিয়ম সকল প্রদর্শন করাইতে আর্ত 
করিলেন । একদা, সমবেত বহুসংখ্যক দর্শক সমক্ষে, 
তত্রত্য প্রধান দেবালয়ের উপরি ভাগে বারংবার পরীক্ষা 
করিয়৷ দেখাইলেন গুরুত্ব পতননিয়ামক নহে (৩) । 

ইহাতে অরিষ্টটলের মতাবলম্বীরা তাহার এমন বিপক্ষ 
হইয়া উঠিলেন যে ছুই বৎসর পরে তীহাকে অধ্যাপকের 
পদ পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল। 

এইবধপে পিসা নগর হইতে অপসারিত হইয়। গালি- 

€৩) অজ্ঞ লোকের] বোধ করিয়া থাকে বস্তুর গুরুত্ব অর্থাৎ 

ভার আছে বলিয়! উহ] ভূতলে পতিত ইয়; আরযাহার গুরুত্ব 
যত অধিক তাহা তত শীন্্র পতিত হয়। পুর্বকালে অরিষ্টটল 

প্রভৃতি অতি প্রধান ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতের এই মত প্রতিপন্ন 
* করিয়া গিয়াছিলেন ; এবং আমাদিগের দেশের নৈয়ায়িকদিগেরও 
এই মত। কিন্তু ইহা] ভ্রান্তিযুলক, প্রকৃতির নিয়মীস্থগত নকে। 
পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে সেই শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া 
বন্ত সকল ভূতলে পতিত হুইয়া থাকে; বস্তুর তারের গৌরব ও 
লাঘকঅগ্র পশ্চাৎ পতিত হইবান্র নিয়ামক নহে । তবে যেগুরু 

বস্ত শীত্র ও লঘ বস্ত বিলম্বে পতিত হইতে দেখা যায় সে কেবল 

বায়ুর প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত । পরীক্ষা বার স্থিরীকৃত হইয়াছে, 
নির্বাত স্থানে গুরু ও লঘ্বু বস্ত যুগপৎ হনিচাতে হইলে যুগপছ 

ভূতলে পতিত হয় । ৪ 

৬ ্ 
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লিয় বিবয়কন্মশুন্য কালযাপন করিতে লাগিলেন । কিন্ত 

ইটালির প্রদেশাস্তরীয় লোকেরা; তাহার বিদ্য। বুদ্ধির 
উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়1,১৫৯২খঃ অব তাহাকে পেডু- 
য়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপকতা পদে নিযুক্ত 
করিলেন । এই স্লে তিনি স্রচারুৰপে উপদেশ িতে 

লাগিলেন। ইয়ুরোপের দূরতর প্রদেশ হইতেও শিষ্য- 
মণ্ডলী উপস্থিত হইতে লাগিল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতের 
সর্বত্র লাটিন তাষাতেই উপদেশ দিতেন; গালিলিয় তাহা 
পরিত্যাগ করিয়া! ইটালীয় ভাবায় আরম্ভ করিলেন। 
তৎকালে এই নুতন প্রণালী অবলম্বন করাও এক প্রকার 
সাহসের কর্ম বলিয়। পরিগণিত হইয়াছিল। 

_.. পেড়ুয়াতে অষ্টাদশ বৎসর অ্বস্থিতি করিয়া, তিনি 

পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত যে সকল নুতন নুতন নিয়ম প্রথম 

উদ্ভাৰিত করেন, তাহ! তৎকালপ্রচলিত মতের নিতান্ত 

বিপরীত । তথাপি তিনি অশঙ্কিত ও অসঙ্কৃচিত চিন্তে 

শিব্যদিগকে আনুবক্িক সেই সকল বিষয়ের শিক্ষা 
দিতেন । 

জেন্সান নামক এক জন ওলন্দাজ এক অতিনৰ যন্ত্র 

', নির্মাণ করিয়াছিলেন । তদ্বারা অরলোকন করিলে 
দূরবর্তী পদার্থ সকল সন্নিহিত বোধ হয়। গালিলিয় 
এপ যন্ত্রের উদ্ভাবন বিষয়ে প্রস্ততপ্রায় হইয়াছিলেন ; 
এক্ষণে (১৬০৯ খুঃ অক্ডে) শুনিবুমাত্র উহ! কিকি উপা- 
দানে নির্ট্িত " হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং 
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এক দিবসও বিলম্ব না করিয়া; তদপেক্ষা অনেক অংশে 

উত্তম তথাবিধ এক যন্ত্র নির্মাণ করিলেন। এইরূপে 
দুরবীক্ষণের সৃষ্টি হইল। ইহা পদার্ধবিদ্যাসংক্রান্ত 
যাবতীয় যন্ত্র অপ্লেক্ষা অধিক উপকারক। 

গালিলিয়, এই দৃষ্টিপোষক নলাকার নুতন যন্ত্ 
নভোমগ্ডলে প্রয়োগ করিয়৷ দেখিতে পাইলেন, চন্দ্রম- 

গুলের উপরিভাগ অত্যন্ত বন্ধুর $ সুর্য্যমণ্ডল সময়ে সময়ে 
কলঙ্কিত লক্ষ হয়; ছায়াপথ কেবল স্ুঙ্মতারকাস্তবক 
মাত্র ঃ বৃহস্পতি পারিপার্টথিকচতুষ্টয়ে পরিবেক্টিত $ 
শুক্র গ্রহের,চক্দ্রের ন্যায়, ত্রাস বৃদ্ধি আছে 5 শনৈশ্চরের 

ভয় পার্খে পক্ষাকার কোন পদার্থ আছে। এ পক্ষ 

এক্ষণে অঙ্গুরীয় বলিয়া *সিদ্ধান্তিত হইয়াছে 
বোধ হয়, গালিলিয় বহ্ুকালাবধি মনে করিতেন নত- 

স্তলস্থিত বস্ত সকল যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় বাস্ত- 

বিক সেকপ নহে । কিন্তু কোন কালে যে এই রহন্তের 

'মন্মোড়েদ করিতে পারিবেন তাহার এমন আশা ছিল 

না। এক্ষণে এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়। তাহাৰ 

অন্তঃকরণ কি অভূতপূর্ব চমৎকার ও অনির্বচনীয় 
আনন্দে পরিপুর্ণ রা তাহা কোন রূপেই অনুভব 

করিতে পারা যায় না।* 

১৬১১ খুঃ অক যখন তিনি এই সকল বিবয়ের 

গবেষণাতে রর হন, তণক।লে. টস্কানির অধীশ্বরের 
অনুরোধপরতন্ত্র হইক্৷ পিসা*প্রত্যাগ্রমন পুর্ববক+ সমধিক 
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বেতনে তথায় গণিতাধ্যাপকের পদ পুনগ্রহণ করেন। 
স্থতরাং তাহার উদ্ভাবিত বিষয় সকল এ নগরেই প্রথম 
প্রচারিত হয় । কোপর্নিকস কেবল দৈবগত্যা যে সকল 

নিগ্রহ অতিক্রম করিয়! গিয়াছিলেন5এক্ষণে গালিলিয়কে 

সে সমুদায় বিলক্ষণ রূপে ভোগ করিতে হইল। তৎ- 

কালে তিনি এক গ্রন্থ প্রচার করেন; তাহাতে স্পষ্ট 

লিখিয়াছিলেন১ আমি যাহা যাহা উড়াবিত করিয়াছি 

তদ্দ্বার৷ কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর যথার্থতা সপ্র- 

মাণহইল। ইহাতে এই ঘটিয়াছিল যে,যাজকের তীহার 
নামে, ধর্্মবিপ্রাবক বলিয়ঃ অভিযোগ উপস্থিত করাতে; 

১৬১৫ খুঃ অন্দে অবে তীহাকে রোমনগরীয় ধর্্মসভার (৪) 

সন্মুথে উপস্থিত হইতে হইল। সভাধ্যক্ষেরা৷ তাহাকে 
এই প্রতিজ্ঞাশৃঙ্থলে বদ্ধ করিলেন আর আমি এৰপ 

সঙ্ঘাতক মত কদাচ মুখে আনিব ন।। ইহাও নির্দিষ 

(8) ধর্মবিদ্বেষী নাস্তিকদিগের পরীক্ষা ও দণ্ড বিধানার্থক 

শভ1। খীষ্টধর্মাবলম্বীদিগের এক সম্প্রদায় আছে; উহার নাম 
রোমান কাথলিক। ইযুরোপের অন্তঃপাতী যে সকল দেশ এই 

সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী তন্মধ্যে কোন কোন দেশে খুঙ্ধীয় শাকে; 
দ্বাদশ শতাব্দীতে এই ধর্মাধিকরণ স্থাপিত তহয়। ইহ। স্থাঁপ, 
করিবার উদ্দেশ্য এই যে যাহারা বাইবলের বিরুদ্ধ মত অবলন্ব 
অথবা প্রচার করিবেক এই ধর্মাধিকরণে তাহাদের পরীক্ষা]: 
দণ্ড বিধান হুইবেক। তাহা হইলেই বাইবলবিদ্বেষী নাস্তিব 
দিগের উচ্ছেদ হইয়া বাইবেক। 
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আছে, কিন্তু সত্যাসত্যের নিশ্চয় নাই, সভাধ্যক্ষেরা এই 
উপলক্ষে তাহাকে পাঁচ মাস কারাবদ্ধও করিয়াছিলেন ; 

আর টস্কানির অধীশ্বর এ বিষয়ে হত্তার্পণ না করিলে, 
তাহাকে আরও,গুরুতর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত । 

গালিলিয় ধন্মসভার অগ্ররে যেৰপ প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছিলেন তদন্ুসারে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইয়া 
রহিলেন ; কিন্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যার ষে যথার্থ মত অবলম্বন 
করিয়াছিলেন তাহার অনুশীলনে বিরত হইলেন না। 
পরিশেষে, কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীরু সবিত্তর 

বিবরণ ভূম গুলে প্রচার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎস্থৃক 
হইলেন। কিন্তু কুনংস্কারাবিষ্ট বিপক্ষবর্গের বিদ্বেষভয়ে 
স্প্টৰপে আত্মমত, ব্যক্ত না করিয়া, কৌশল করিয়া, 
তিন জনের কথোপকখনাত্মক এক গ্রন্থ লিখিলেন। 
তাহাতে প্রথম ব্যক্তি কোপর্নিকসের মত রুক্ষা করিতেছে, 
দ্বিতীয় ব্যক্তি টলেমি ও অরিষ্টটলেরঃ£ এবং ভ্ৃতীয় 
ব্যক্তি উভয়পক্ষ প্রদর্শিত যুক্তি ও তর্কের এরূপ বলাবল 
বিবেচনা! করিতেছে যে উপস্থিত বিষয় আপাততঃ অর্নি- 
য়াক্সক বোধ হয়,। কিন্ত অভিনিবেশ পুর্বক বিবেচন! 
করিয়। দেখিলে+ কোপর্নিকসের পক্ষে প্রদর্শিত যুক্তির, 
প্রবলতা বিষয়ে ভ্রান্তি হইবার বিষয় নাই । 

তৎকালে গালিলিয়ের বয়/ক্রম ছবি বৎসর,তখাপি 
য়ং সেই গ্রন্থ লইয়া, ১৬৩০. খঃ অন্দে রোম নগ্বরে 
গমন করিলেন । তিনিশ্ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের অসন্তাবনীয় 
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অনুগ্রহোদয় সহকারে গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে" অনুমতি 
পাইলেন । কিন্তু উক্ত পুস্তক রোম ও ফৌরেন্স নগরে 
প্রচারিত হইবামাত্রঃঅরিষ্টটলের মতাবলম্বীরা এককালে 
চারি দিক্ হইতে আক্রমণ করিল। তন্মধ্যে পিসার দর্শন 
শাস্ত্রের অধ্যাপক সর্বাপেক্ষা অধিক বিপক্ষতা ও বিদ্বেষ 

প্রদর্শন করিয়াছিলেন । সমুদায় কার্ডিনল; (৫) মঙ্ক (৬) 
ও গণিতজ্ঞগনণের উপর গালিলিয়ের'গ্রন্থ পরীক্ষা করি- 

বার ভার অর্পিত হইল। তীহারা অসন্দিগ্ধ চিতে সেই 
গ্স্থকে ঘোরতর ধর্মবিপ্লাবক স্থির করিয়া, তাহাকে 
রোম নগরে ধর্মাসভার অগ্রে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা 
প্রদান করিলেন । 

গালিলিয় তৎকালে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং 

(৫) রোমানকাথলিক সম্প্রদায়ের সর্থাধ্যক্ষকে পোপ কহে। 
পোপের নীচের পদের লোকদিগের পদবী কার্ডিনল। কার্ডিনলেরা 
পোপের মন্ত্রিন্বরপ। পোপের স্ৃত্যু হইলে কার্ডিনলের! আপনা- 
দিগের মধা হইতে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া এ সর্থপ্রধান 
পর্দে অধিরূঢ করেন । 

(৬) খুষ্টধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যাহার! সাংসারিক বিষয় 
: হইতে বিরত হইয়া ধর্মকর্মে একান্ত রত হয় তাহাদিগকে মঙ্ক 
কহে। মক্কেরা সচরাচর মঠেই থাকে। কতকগুলি মন্ক ভারতবীয় 
পুর্বকালীন খষিদিগের ন্যায় অরণাপ্রভৃতি বিজন প্রদেশে আশ্রম 
নির্মাণ করিয়৷ অবস্থিতি করে ; আর কতকগুলি মঙ্ক এরূপ আছে 
যে তাহাদের নির্ধারিত বাস্থান নাই সন্ন্যাসীদের মত যাঁবজ্জী- 
বন পদব্রজে পর্যটন করিয়া বেড়ায়। 
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তাহার প্রতিপোধক, বন্ধু দ্বিতীয় কম্মো পরলোক যাত্র! 
করাতে, নিতান্ত নিঃসহায় হইয়াছিলেন। অতএব এই 

আকম্মিক বিপৎপাত তীহার পক্ষে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়৷ 
উচ্টিল। বিপক্ষের যৎপরোনাস্তি উৎ্পীড়ন করাতে, 
১৬৩৩ খুঃ অন্দের শীতকালে; তীহাকে €রাম নগরে 
গমন করিতে হইল । তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, ধর্ম 
সভার অধ্যক্ষের তীহাকে কারাগারে নিক্ষিগত করিলেন। 
কয়েক মাস তথায় অবস্থিতির পরঃ বিচারকর্তীদিগের 

সন্মুথে আনীত হইলে»তাহার! এই দণ্ড বিধান করিলেন 
তোমাকে আমাদের সম্মুখে আঁঠু পাড়িয়া ও বাইবল 

স্পর্শ করিয়া কহিতে হইবেক আমি পুথিবীর গতি প্রভৃতি 
যাহ! যাহা! প্রতিপন্ন করিয়াছি সে সমুদায় অস্বর্গ্যঃ অশ্র- 
দ্য, ধর্ম্বিদ্বিষ্ট, ভ্রান্তিমূলক | গালিলিয়ঃ সেই বিবম 
সময়ে মনের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে না পারিয়া, যথোক্ত 
প্রকারে পুর্ববনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিলেন। 

, কিন্তু গাত্রোথান করিবামাত্রঃ আন্তরিক দু প্রত্যরের 
বিপরীত কর্ম করিলাম এই ভাবিয়া মনোমধ্যে ঘ্পা- 
রোবসহকত যৎ্পরোনাস্তি অনুতাপ উপস্থিত হওয়াতে, 

পৃথিবীতে পদাঘ্ধত করিয়া উচৈঃস্বরে কহিলেন ইহা 
এখনও চলিতেছে। বিচারকর্তারা গালিলিয়ের নাস্তিক্য 
বুদ্ধির পুনঃ সঞ্চয়ি দেখিয়! এই গুরুতর দণ্ড বিধান করি- 
লেন তোমাকে যাবজ্জীবন কারাগ্নারে থাকিতে হইবেক 
এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে অনুতাগন্থচক 
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সপ্ত স্তুতি পাঠকরিতে হইবেক। তীহার গ্রন্থ একবারেই 
প্রতিসিঞ্ধ ও তাহার মত একান্ত অশ্রদ্ধিত হইল । 

এইৰপে গালিলিয়ের প্রতি কারাগ।রাধিবাসের আ- 
দেশ হইলেও, কোন কোন বিচারকর্তীরা বিকেচনা 

করিলেন তিনি যেরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন তাহাতে কোন 
ক্রমেই এপ গুরুতর দণ্ড সহ করিতে পারিবেন না। 
অতএব অন্ুকম্পা প্রদর্শনপুর্ববক তীহাকে নির্বাসিত 
করিয়া ফোরেন্ন সন্গিহিত কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি 
করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন । তিনি কয়েক বৎসর 

তথায় থাকিয়া পদার্থবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা কাল হরণ 
করিলেন । 

গালিলিয় তৎকালে নেত্ররোগে অত্যন্ত অভিভূত 

হইয়াছিলেন। একটি চক্ষুঃ একবারেই নষ্ট হইয়া যায় 
দ্বিতীয়ও প্রায় অকর্শণ্য হয় ; তথাপি, ১৬১৩৭ খুঃ অব্দে, 
চন্দ্রের তুলামান প্রকাশ করেন। শেষ দশায় তিনি 
অন্ধতাঃ বধিরতাঃনিদ্রার অভাব ও সর্বাঙ্গব্যাপিণী বেদ- 

নাতে অত্যন্ত অভিভূত ও বিকল হইয়াছিলেন $ কিন্ত 
তাঁহার মন তগকাল পর্য্যন্ত অনলস ও কর্ম্মণ্য ছিল। 
তিনি ১৬৩৮ খুঃ অব্দে স্বয়ং লিখিয়াছেনঃ আমি অন্ধ- 
দশাতে একবার বিশ্বরচনাসংক্রান্ত এক বিষয় অনুধ্যান 

করি, আর বার আর বিষয়। আর ষষ্ঠ যত্ব করিতেছি 
কোন ৰূপেই চঞ্চল চিন্তুকে স্থির করিতে পারিতেছি না। 
এই-্পীর্ববক্ষণিক চিত্তব্যাস্গ দ্বারা আমার একবারেই 
নিদ্রার উচ্ছেদ হইয়াছে । 
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এই অবস্থাতে ক্রমশঃ ক্ষয়কারী জুররোগে আক্রান্ত 
হইয়া, গালিলিয় অইসগুতি বৎসর ইয়ঃক্রম কালে 

১৬৪২ খুঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে? প্রাণত্যাগ করিলেন। 

তাহার কলেবর *ফুোরেন্ন নগরের এক দেবালয়ে সমা- 
হিত হইল। অন্তর তাহাকে চিরস্মরণীয় করা উচিত 
বিবেচনা করিরাঃ তত্রত্য লোকেরা? ১৭৩৭ খু অব্দেঃ 
উক্ত স্থানে এক *'পরমশোভন কীর্তিস্তস্ত নির্মাণ 

করিয়াছেন। 



১৮ 

৮সর আইজাক নিউটন 

ষে বৎসর গালিলিয় কলেবর পরিত্যাগ করেন সেই 

বসরেই আইজাক নিউটনের জঙ্গ হয় । তিনি লিঙ্ক- 

লনসায়রের অন্তঃপাতী কোল্টর্সওয়ার্থ নামক গ্রামে, 

১৬৪২ খুঃ অব্দের ২৫এ ডিসেম্বর» শরীর পরিগ্রহ 

করেন । তীহার পিতা তাদশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন নাঃ 

কেবল যৎকিঞ্চিৎ ভূমি কর্ষণ দ্বারা জীবিক! সম্পাদন 

করিতেন । নিউটন স্থৃবিখ্যাত কোপর্নিকস ও গালি- 

লিয়ের উদ্ভাবিত বিবয় সমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্ধেই 
জন্ম গ্রহণ করিয়। ছিলেন । 

তিনি প্রথমতঃ মাতৃ সন্নিধানে কিঞ্চিৎ শিক্ষা! করিয়া 
দ্বঃদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে গ্রন্থম নগরের লাটিন পাঠশা- 
লায় প্রেরিত হন । তথায় তাহার, শিপ্পবিষয়ক নব নব 

কৌশল প্রকাশ দ্বারা, শৈশবকালেই .অসাধারণ বুদ্ধির 
লক্ষণ প্রদর্শিত হয় | এ সকল" শিপ্পকৌশল দর্শনে 
তত্রত্য লোকের! চমৎ্রুত হইয়াছিল। পাঠশালার সকল 

বালকেই, 'বিরামের অবসর প্রাইলে, খেলায় আসক্ত 
হইত ঃ কিন্ত'তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমন। হইয়। ঘরই 
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প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্মাণ করিতেন । একদা তিনি 

একটা পুরাণ বারু লইয়া জলের ঘড়ী নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। এঁ ঘড়ীর শঙ্ক, বারু মধ্য হইতে অনবরত 
বিনির্গত জল বিন্দু পাত দ্বারা নিমগ্ন কাস্ঠথণ্ড প্রতিঘাতে, 
পরিচালিত হইত; আর বেলাবোধনার্থ তাহাতে একটি 
প্রকৃত শঙ্কুপ্্ ব্যবস্থাপিত ছিল। 

নিউটন পাঠশাল! হইতে বহির্গত হইলে ইহাই স্থির 

হইয়াছিল ষে, তাহাকে ক্লবিকর্ম অবলম্বন করিতে হই- 
বেক। কিন্তু অতি স্বরায় ব্যক্ত হইল তিনি এৰপ পরি- 
শ্রমসাধ্য ব্যাপারে কোন ক্রমেই সমর্থ নহেন । সর্ধদাই 

এরূপ দেখ। যাইত, ষে সময়ে তীহার পশুরক্ষণ ও ভূত্য- 
গণের প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবেক তখন তিনি নিশ্চিন্ত- 

মনৈ তরুতলে উপবিষ্ট হইয়৷ অধ্যয়ন করিতেন । কৃষি- 
লব্ধ দ্রব্জাত বিক্রয়ার্থে গ্রস্থমের আপণে প্রেরিত হইলে, 
তিনি স্বসমভিব্যাহথারী বৃদ্ধ ভূত্যের উপর সমস্ত কার্ধ্য 
নির্বাহের ভার সমর্পণ করিয়া,পরিশুক্ক তূণরাশির উপর 
উপবেশন পুর্ববক গণিতবিষয়ক প্রশ্ন সমাধান করিতেন । 
জননীঃতাহার বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে এইবপ স্বাভাবিক অতি 

প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে, সমুৎস্থৃকা হুইয়! পুনর্ববার আর : 
কয়েক মাসের নিমিত্ত ভীহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া 

দিলেন।' পরে, ১৬৬০ খুঃ অব্দের ৫ই জুন, তিনি 
কেসি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী ত্রিনীতি নামক বিদ্যা- 
লয়ে বিদ্যার্থী পে পরিপ্বুহীত হইলেন 
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নিউটন, পরিশ্রম প্রজ্ঞা সুশীলতা৷ ও অহ্মিকাশুন্য 
সদাচরণ দ্বারা, আইজাক বারে প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের 
অনুগৃহীত ও সহাধ্যায়িগণের প্রশংসাভূমি ও প্রণয়তাজন 

হইয়াছিলেন। তিনি কেন্ত্রিজে প্রবিষ্ট,হইয়! প্রথমতঃ 

সপ্ডর্সন রচিত ন্যায়শাস্ত্র, কেপ্ররপ্রণীত দৃষ্টিবিত্ঞান,ওয়া- 
লিস লিখিত অস্থিতপাটীগণিত, এই কয়েক গ্রন্থ পাঠ 
করেন 5 সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে ডেকার্ট রচিত 
রেখাগণিত গ্রন্থও অধ্যয়ন করেনঃ আর তৎকালে নক্ষত্র- 

বিদ্যারও.কিছু কিছু চর্চা থাকাতে তাহারও অনুশীলন 

করিয়াছিলেন। তিনি হইউক্লিভের গ্রন্থ অত্যল্পমাত্র 
পাঠ করেন। এক্সপ প্রসিপ্ধ আছে যে তিনি, প্রাচীন 
গণিতজ্ঞদিগের গ্রন্থ উত্তম রূপে পাঠ করা হয় নাই 
বলিয়া? উত্তর কালে অনুতাপ করিয়াছিলেন । 

নিউটন, কেন্্রিজে অধ্যয়নকালে, আলোক পদার্থের 
তত্তৃনির্ণযার্থ অত্যন্ত বত্ববান্ হইয়াছিলেন । ইহার পুর্ব 
এই বিষয়ে লোকের অত্যপ্প জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত 

ডেকার্ট এই সিধ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে অন্তরিক্ষব্যাপী 
স্থিতিস্থাপক গুণোপেত অতি বিরল পদার্থবিশেষের সর্চা- 
লন বিশেষ দ্বারা আলোকের উৎপত্তি হুয়। নিউটন এই 
মত খণ্ডন করিলেন। তানি অন্ধকারারত গৃহ মধ্যে 
প্রবেশ পুর্বক বহুকোণবিশিষ এক খণ্ড কাচ লহয়া 
কপাটের ক্ষুত্র ছিদ্র ত্বার৷ তছুপরি স্থর্য্যের কিরণ পাতিত 
করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বার দেখিতে 
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পাইলেন 'আলোক কাচের মধ্য দিয়। গমন করিয়া এ 
প্রকার ভঙ্গুর ইইয়াছে যে, ভিত্তির উপর সগ্বিধ বিভিন্ন 
বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনস্তর অসাধারণ কৌশল 
পুর্ববক অশেষ প্রুকারে পরীক্ষা! করিয়া এই কয়েক মহো- 
পকারক বিবয় নিপ্ধারিত করিলেন ঃ আলোকপদার্থ 

কিরণাত্সক $ এ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়। অণু করা 
যাইতে পারে ; শুরু আলোকের প্রত্যেক কিরণে রক্ত, 
পীতঃনীল, এই তিন মূলীভূত কিরণ আছেঃ এই ভ্রিবিধ 

কিরণ অপেক্ষাকৃত ন্যুনাধিক ভঙ্গুর হইয়া থাকে। নিউ- 
টনের এই অসাধারণ অভিনব আবিষ্ধিয়াকে দৃষ্টিবিজ্ঞান 
শাস্ত্রের মূলসুত্র স্বৰূপ গ্রণন! করিতে হইবেক। 

১৬৬৫খুই অব্দেকেম্বিজ নগরে অকল্মাৎ ঘোরতর 

মারী ভয় উপস্থিত হওয়াতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদায় 
ছাত্রকে স্থান ত্যাগ করিতে হইয়াছিল । নিউটনও এ 
সময়ে আত্মরক্ষার্থে আপন আলয়ে পলায়ন করিলেন । 

তথায় পুস্তভকালয়ের অসস্ভাব প্রযুক্ত ইচ্ছান্ুৰপ পুস্তক 
পাঠ করিতে পাইতেন ন! ; এবং পণ্ডিতবর্গের অসন্সি- 
ধান প্রযুক্ত শাত্রীয় আলাপেরও স্থষোগ ছিল না । তথাপি, 
তিনি এ সময়ে গুরুত্বের নিয়ম অর্থাৎ"বস্তমাত্রের ভূত- 

লাভিমুখে পাতপ্রবণতার বিষয় প্রথম প্রকাশ করিয়াছি- 
লেন। উক্ত মহত্তর আবিষ্কিবা দ্বার নিউটনের এই 
অনধ্যায় বৎসর সকল, উ্রাহার জীবনের শ্লাঘ্যতম ভাগ 
ও বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় ইতির্ত্েরেও চিরম্মরণীয় ভাগ বলিয়া 

পরিগণিত হইয়াছে । : 
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এক দিবস তিনি উপৰন মধ্যে উপবিষ্ট ' আছেন ; 
এমন সময়ে দৈবযোগে তাহার সন্মুখব্তাঁ আতারক্ষ 
হইতে এক ফল পতিত হইল । তদদর্শনে তিনি তৎ- 

ক্ষণা বস্তমাত্রের পতননিয়ামক সাধারণ কারণ বিষয়ক 

পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর এই বিষয় পুন- 
ব্বার আলোচন! করিয়। স্থির করিলেন/যে কারণান্ুসারে 
আতা ভূতলে পতিত হইল সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহম- 
গুলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে এবং তাহাই পরমা- 
ভুত শক্তি সহকারে অতি সহজে সমুদয় জ্যোতিস্কমণ্ড- 

: লীর গতি নিয়মিত করিতেছে । এইৰপে গুরুত্বের নিয়ম 
প্রকাশিত হইল। এই নিয়মের জ্ঞান দ্বার! জ্যোতির্ব্বিদ্যার 

অপেক্ষারুত অনেক শ্রার্দ্ধি হইয়াছে । 
নিউটন, ১৬৬৭ খৃঃ অব্দেঃ কেস্্িজে প্রত্যাগ্নমন 

করিয়া ব্রিনীতি বিদ্যালয়ের ছাত্ররৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। 
ছুই বৎসর পরে+তাহার বন্ধু ভাক্তর বারো গণিত শাস্ত্রের 
অধ্যাপক পদ পরিত্যাগ করিলে, তিনি তাহাতে নিযুক্ত 

হইলেন । তিনি দৃষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল অভিনব 
মহত্তর নিয়ম প্রকাশ করিয়াছিলেন প্রথমত: কিছু- 

. কাল তদ্বিবয়েই 'অধিকাংশ উপদেশ প্রদান করেন। 

আলোক ও বর্ণ বিষয়ে সম্পর্ণ জ্ঞান থাকাতে আপনার 
নুতন মত এমন পরিষ্কার ৰপে বুঝাইয়া দিলেন 
যে শ্রোতৃবর্গেরা সন্ধষ্ট নিট ভূরি প্রশংসা করিয়া- 
ছিলেন। 
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১৬৭১ খুঃ অন্দে, রএল সোসাইটী (+) নামক রাজ- 
কীয় সমাজের 'ফেলে। অর্থাৎ সহযোগী হইলেন । কিন্তু 
প্রসিদ্ধ আছে. অন্যান্য সহযোগীর ন্যায় সভার ব্যয় 
নির্ববাহার্থে প্রতি,সগ্ডাহে রীতিমত এক এক সিলিং দিতে 
অসমর্থ হওয়াতে তাহাকে অগত্যা অদানের অনুমতি 

প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। যেহেতু, তৎকালে বিদ্যা- 
লয়ের বৃত্তি ও অধ্যাপকতার বেতন এতদ্ব্যাতিরিক্ত তাহার 
আর কোন প্রকার অর্থাগম ছিল না। আর পৈতৃক 

বিষয় হইতে বে কিছু কিছু. উৎপন্ন হইত তাহা, তাহার 
জননী ও অন্যান্য পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনেই পর্যবসিত 
হইত। তীহার ভোগভৃষ্জ/ এত অণ্প ছিল যে আবশ্যক 
পুস্তকের ও বৈজ্ঞানিকু ষস্ত্রের ক্রয় এবং অন্যের দারিদ্র্য 

ছঃখ বিমোচন এই উভয় সম্পন্ন হইলেই সন্ভষ্ট হইতেন; 
এতদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে অর্থাভাব জন্য ক্ষু্ণমনা হইতেন না। 

১৬৮৩ খুঃ অবে, তিনি প্রিন্সিপিয়া নামক অতি 
» প্রধান গ্রন্থ রচনা! করেন। এ পুস্তকে গণিত শাস্ত্রানু- 

(৭) ইংলগ্ডের অধীশ্বর দ্বিতীয় চার্লস্ পদার্থবিদ্যার উক্মীতি 
নিমিত্ত, সগুদশ শতাব্দীতে, ইংলগ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে এই 
সমাজ স্থাপন করেন, এই সমাজের লোকদিগকে ফেলে] বলে। 
বাহারী অসাধারণ বিদ্যাস্ম্পন্ন' হয়েন তাহারাই এই সমাজের 
ফেলে] হইতে পারেন। সমুদায়ে সমাজের ফেলে! একুশ জন; 
তন্মধ্যে এক জন সভাপতি, এক জন সহকারী সভাপতি, এক জন 
ধনাধ্যক্ষ, এবং ডুই জন সম্পাদক । এই'রাজকীয় সমাজ দ্বারা পদা- 
থবিদ্য। সংক্রান্ত নান বিষয়ে অশষবিধ মহোপকার জন্মিয়াছে। 
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সারে পদার্থবিদ্যার মীমাংসা! কর! হইয়াছে ।' ১৬৮৮ খ্বঃ 
অব্দেঃ যখন রাজবিপ্লব ঘটে কেস্তিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতিৰপ হইয়া পার্লিমেন্ট ৮) নামক সমাজে উপস্থিত 
হুইবার নিমিত্ত সকলে ক্রাহাকে মনোনীত করিয়াছিল + 
এবং ১৭০১ খুঃ অব্েদও এ মর্য্যাদার পদ পুনর্বার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির ষথার্থ উপকার ও পুরস্কার 
করিবার ক্ষমতা ছিল $ নিউটনের-অসাধারণ গুণ ভীহা' 
দের গোচর হওয়াতে তিনি তদীয় আনুকুল্য বলে টাক- 
শালের.অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। ্ুম্নানুসুক্ষা 

অনুসন্ধান বিষয়ে অত্যন্ত সহিষ্কৃতা ও সবিশেব নৈপুণ্য 
থাকাতে তিনিই সর্বাপেক্ষায় এ পদের উপযুক্ত ছিলেন। 
নিউটন ম্ৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এ কার্য্য, সম্পাদন করিয়া সর্বত্র 
সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 

(৮) ইংলগ্ডের রাজকাধধ্য কেবল রাজ'র ইচ্ছান্ুসীরে সম্পন্ন 
হয় না; রাজা এই সমাজের মতাছুসারে যাবতীয় রাজকার্যয নির্ধাহ্ 
করিয়া থাকেন। এই সমাজ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত * এক শ্রেণীতে 
দেশের কতকগুলি সন্ত্রান্ত লোক থাকেন,দ্বিতীয় শ্রেণীতে সামান্য 

লোকের । এক এক প্রদেশের সামান্য লোকেরা আপনাদিগের 

এক এক জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ইঃলগ্ডের যাবতীক্ক বিশ্ব- 

বিদ্যালয় হইতেও এই সমাজে, এক এক জনন প্রতিনিধি ৫প্ররিত 
হইয়] থাকেন । সস্ত্রাম্ত লোকের এবং সামান্য লোকদিগের এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োজিত প্রতিনিধিরা রাজকীয় আদেশান্থুসারে 
সময়ে সময়ে এই সমাজে সমাগত হইয়া রাজকার্ধ্য চিন্তা করিয়। 
থাকেন। ইহার) যে নিয়ম'নিদ্ধারিত করেন রাজার সম্মতি হইলেই 
সমুদায় রাজ্য মধ্যে সেই নিক্বম প্রচলিত হয়। 
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অতঃপর নিউটন বন্ছুতর প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত 
হইতে লাগিলেন । লিবনিজ নামক এক জন প্রসিদ্ধ 

পণ্ডিত, নিউটনের নব নৰ আবিষ্ধিয়ানিবন্ধন অসাধারণ 
সম্মধন দর্শনে ঈর্ধ্যাপরবশ হইয়া তদ্বিলোপবানায় াহার 
নিকট এক প্রশ্র প্রেরণ করেন । তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন নিউটন কোন ৰূপেই ইহার সমাধান 
করিতে পারিবেন ন! তাহা হইলেই আমার প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠিত হইবেক। নিউটন টাকশালের সমস্ত দিনের 
পরিশ্রমের পর সায়ান্ছে এ প্রশ্ন পাইলেন এবং 'শয়নের 
পুর্ধবেই তাহার সমাধান করিয়া রাখিলেন। তৎপরে 
আর কোন ব্যক্তিই কখন নিউটনের কীর্তিবিলোপের 
চে করে নাই। ১৭০৫ খুঁঃ অন্দে ইৎলগ্ডেশ্বরী এন, 
নিউটনের মানবর্ধনার্থেঃ তীহাতে নাইট্ ৫৯) উপাধি 
প্রদান করেন । 

(৯) বহুকাল গুর্থে, ইয়ুরোপে খে সকল ব্যক্তিরা কোন সৈন্য- 
' সংক্রান্ত পদে অধিরূঢ় হইত, তাহাদিগকে নাইট্ বলিত | যাহারা 
প্রধানবংশজাত ও এশ্বধ্যশালী লোকের সন্তান, তাহারাই নাইট্ 
হইত। এই নিমিত্ত উহা এক্ষণে সম্ভ্রম ও মর্যত/দাহুচেক উপাধি 

হইয়] উঠিয়াছে। বহার অসাধারণ গুণসম্পন্ন অথবা ক্ষমতাপন্ন 
হয়েন, ভাহারাই অধুন] রাস্তৃপ্রসাদে এই মর্যাদার উপাধি পাইয়া 
থাকেন। এই উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা আনুষঙ্গিক সর. এই উপাধিও 
প্রাপ্ত হয়েন। এই উপ্মাধি নাইটদিগের নামের পুর্বে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । যথ1; সর আইঞ্জাক নিউউন, সর উইলিয়ম হর্শেল, 
সর উইলিয়ম জোম্স ইত্যাদি । * 

৪ 



২৬ জীবনচর্িত। 

নিউটন উদ্দারস্বভাবত। প্রযুক্ত সামান্য সামান্য লৌ- 
কিক ব্যাপারেও বিশেব অবহিত ছিলেন । সর্ধবদ আ- 
আীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং তীহা- 

রাও সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সমুচিত সমাদর করিতেন। 
কথোপকথন কালে আত্মপ্রাধান্য প্রখ্যাপন করিতেন 

না । তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সরল ও প্রফুলচিত্ত ছিলেন+ 
এই নিমিত্ত সকল ব্যক্তিই তাহার সহবাস বাসনা করিত। 

লোকের সর্বদা যাতায়াত দ্বার! মহার্হ সময়ের অপক্ষর় 

হইলেও তিনি কিঞ্চিমাত্র বিরক্তভাব প্রকাশ করিতেন 
না। কিন্ত প্রত্যুষে গাত্রোণ্থানের নিয়ম এবং বিশেষ 

বিশেষ কার্য্যে বিশেষ বিশেষ সময় নিৰপিত থাকাতে, 
অধ্যয়ন ও গ্রস্থরচনার নিমিত্ত সময়াণ্পতানিবন্ধন কোন 

ক্ষোভ থাকিত না । তিনি অবসর পাইলেই হস্তে লেখনী 
ও সন্মুখে পুস্তক লইয়া বসিতেন । 

নিউটন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন এবৎ 
কহিতেন যাহার! জীবদ্দশায় দান না করে তাহাদের দান 
দানই নয়। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সেও তদীয় অদ্ভত ধীশক্তির 
কিঞ্চিম্মাত্র বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই । (আর আহারনিয়ম 

সার্বকালিক প্রফুল্লচিত্ততা ও স্বাতাবিক্র শরীরপট্তা প্র- 
যুক্ত জরা তাহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই । তিনি 
নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ববঃ কিঞ্চিৎ সথলকায় ছিলেন। স্তাহার 
নয়নে সজীবতা, তীক্কতা ও. বুদ্ধিমত্তা স্প্ট প্রকাশ 

পাইত। দেখিলেই তাহার আকৃতি সজীবতা৷ ও দয়ালু- 
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তাতে পরিপুর্ণ বোধ হইত । অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার 
দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল। কেশ সকল শেৰ বয়সে 

তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়াছিল। চরম দশাতে তাহার 
অত্যন্ত অসহ্য দৈহিক যাতনা ঘটে । কিন্ত তিনি ব্বভাব- 
সিদ্ধ সহিষ্ততা প্রভাবে তাহাতে নিতান্ত কাতর হয়েন 

নাই। অনন্তর ১৭২৭ খুঃ$ অন্দের ২০এ মার্চ চতুরশীতি 
বধ বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন । 

নিউটনের চরিত্র সাধারণ লোকের চরিত্রের ন্যায় 
নহে। উহা এমন সুন্দর যে চরিতাখ্যারক ব্যক্তি,লিখিতে 
লিখিতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। এবং যে উপায়ে 
তিনি মনুষ্য মগুলী মধ্যে অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন তাহ পর্যালোচনা করিলে মহৌপকার ও 
মহার্থ লাভ হইতে পারে । নিউটন অত্যুৎকৃষ্ট বৃদ্ধিশক্তি 
সম্পন্ন ছিলেন ; কিন্তু তদপেক্ষায় নুযুনবুদ্ধিরাও তদীয় 
জীবনরৃত্ড পাঠে পদে পদে উপদেশ লাভ করিতে পারেন। 
তিনি অলৌকিক বুদ্ধিশক্তি এভাবে গ্রহণের গতি, 
ধূমকেতুদিগের কক্ষ, সমুদ্রের জলোচ্ছাস এই সক্তল 
বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন । নিউটন আলোক ও 
বর্ণ এই উতয় পদার্থের স্বৰপ নির্ণয় করিয়াছেন।, তাহার - 
পুর্ধে এই বিষয় কোন ব্যক্তির মনেও উদয় হয় নাই। 
তিনি সাতিশয় পরিশ্রম ও দক্ষতা সহকারে অভ্ভুত বিশ্ব- 
রচনার যথার্থ তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; নন তাহার 
সমুদায় গবেষণ! দ্বারাই ,স্থা্কর্তার মহিমা, প্রজ্ঞা, ও 
অন্ুকম্পা প্রকাশ পাইয়াছে। 



২৮ জীবনচরিত । 

এইৰূপ লোকোত্তর বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন হইয়াও তিনি 
স্বতাবতঃ এমন বিনীত ছিলেন যে আপন বিদ্যার কিঞ্চি- 
স্মা্র অভিমান করিতেন না । ভীহার এই এক স্থৃপ্রসিদ্ধ 
কথ ধরাতলে জাগৰূক আছে যে আমি বালকের ন্যায় 
বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি $ কিন্তু 
জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । 



৪) 

সর উইলিয়ম হর্শেল। 

ভিত ভি) 

কোপর্সিকস্র সময়াবধি টাইকো ব্রেহি, কেপ্রর, 
হিগিন্স, নিউটন১ হেলি, ডিলাইল, লেলগ্ড ও অন্যান্য 
স্থপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্কিদবর্গের প্রযত্ব ও পরিশ্রম দ্বারা জ্যো- 

তির্বিদ্যার ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইয়া আফিতেছিল। পরে 
ষে চিরম্মরণীয় মহান্ুতাবের আবিক্ষিয় দ্বারা উক্ত বিদ্যার 
এককালে ভূয়সী শ্রীর্দ্ধি হয় এক্ষণে তদীয় জীবনরত্ত 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি । 

উইলিয়ম হর্শেল, ১৭৩৮খুঃ অন্দের ১৫ই নবেম্বর, 
হানোবরে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার! চারি সহোদর + 

তন্মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন। তাহার পিতা ্্ধ্যা- 
জীব ব্যবসায় দ্বার!.জীবিক! নির্বাহ করিতেন । সৃতরাৎ 
তাহারাও চারি সহোদরে উত্তরকালে এ ব্যবসায়ে ব্রতী 
হইবার নিমিত্ত তাহাই শিক্ষা করেন। হর্শেলের অস্প 
বয়সেই বিদ্যান্থুশীলন বিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ প্রকাশ, 
হওয়াতেঃপিত। তাহাকে শিক্ষ। দিবার নিমিত্ত এক শিক্ষক 

নিযুক্ত করেন। তিনি তাহার নিরুট-ন্যায়, নীতি.ও 

মনোবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথমপাঠ্য গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন 
করিয়া উক্ত ছুহ বিদ্যাত্রিতয়ে এক প্রকার ব্যুৎপন্ন হইয়া 
উঠিলেন। ৃ 

কিন্ত পিতা মাতার অসঙ্গতি ও অন্যান্য কতিপয় 



৩০ জীবনচরিত। 

প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত তবরায় তাহার বিদ্যান্ুশীলনে ব্যাঘাত 
জন্মিল। তৎপরে চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এক সৈনিক 
দলসংক্রান্ত বাদ্যকর সম্প্রদায়ে নিয়োজিত হইলেন ; 
এবং ১৭৫৭5 অথবা ১৭৫৯ খুঃ অক্ফে এ সৈনিক দল 
সমভিব্যাহারে ইংলগু যাত্র! করিলেন । তাহার পিতাও 
সেই সঙ্গে ইংলগ্ড গমন করিয়াছিলেন ; পরে কতিপয় 
মাসান্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন । কিন্তু হর্শেল)ইংলগ্ডে 
থাকিয়া ভাগ্য পরীক্ষ। করিয়! দেখিবার নিমিত্ত পিতার 
সম্মতি লইয়া তখার অবস্থিতি করিলেন। এইৰপ অনে- 

কানেক ধীসমৃদ্ধ বৈদেশিকের' স্বদেশ পরিত্যাগ পুর্ববক 
ইংলগড বাস্তব্য করিয়া থাকেন। 

হর্শেল কোন্ সময়ে ও কি প্রকারে উক্ত সৈনিক দল 
ংক্রান্ত সম্প্রদায় পরিত্যাগ করেন আমরা তাহ। অবগত 

নহি। কিন্ত তাহাকে যে প্রথমতঃ কিয়ৎকাল ছুঃসহু 
ক্লেশ পরম্পরায় কালযাপন করিতে হইয়াছিল, এবং 

ইঙ্গরেজী ভাষায় বিশিষ্ট রূপ জ্ঞান না থাকাতে যে অত্যন্ত 
ধিরক্ত হইতে হইয়াছিল,তাহার সন্দেহ নাই। পরিশেষে 
সৌভাগ্যক্রমে অরল আব ভার্লিংটনের অন্ুগ্রহোদয় 
হওয়াতে তিনি তীহাকে এক সৈনিক বাদ্যকর সম্প্রদা- 

য়ের অধ্যক্ষতা ও উপদেশকতা কার্ধ্যে নিযুক্ত করিলেন। 
পরে এই কর্ম সমাধান করিয়া হয়র্কসরে তৃর্ধ্যাচার্ধ্যের 
কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া কৃতিপয় বৎসর অতিবাহন করিলেন। 
তিনি প্রধান প্রধান নগরে শিষ্যদিগ্রকে উপদেশ দিতেন) 
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এবং দেবালয় সম্পর্কীয় তুর্ধযাজীব সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষের 
প্রতিনিধি হইয়া তদীয় কার্য নির্বাহ করেন। এই কর্মে 

জর্্মন জাতীয়ের! বিশেব নিপুণ 5 যেহেতু তাহার৷ ব্য 
বিদায় বিশেষ জনুরক্ত । 

হর্শেল এবস্বিখ অনিন্দিত পথ অবলম্বন করিয়া অন্ন 
চিন্ত।য় একান্ত ব্যাসক্ত হইয়াও আর আর চিন্ত। একবারেই 

পরিত্যাগ করেন নাই ॥। বিষয় কন্মে অবসর পাইলেই, 

তিনি একচিত্ত হইয়া, আগ্রহাতিশয় সহকারে, ইঙ্গরেজী 
ও ইটালিক ভাবার অনুশীলন এবং বিনা সাহায্যে 
লাটিন ও গ্রীক ভাব! অভ্যাস করিতেন। তৎকালে 
তিনি এই মুখ্য অভিপ্রায়েই উক্ত সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন 
করিতেন যে উহা! নিজু ব্যবসায়িকী বিদ্যার আলোচনা 
বিবয়ে বিশেৰ উপযোগিনী হইবেক; এবং উত্তর কালেও, 

এই উদ্দেশেই+ডাক্তর রবর্ট স্মিথ রচিত তৃর্ধ্যবিষরক গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করেন, সন্দেহ নাই। তৎকালে ইঙ্গরেজী 
ভাবাতে তূর্য বিদ্যা বিষয়ে যত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল ইহা! 

তাহার মধ্যে এক অতি উতকৃষ্$ গ্রন্থ । 
কিন্ত এই পুস্তকের অনুশীলন, অনতিবিলম্বে তী- 

হার বণ্তমান ব্যবস্বীয় পরিত্যাগের এবং ব্যবসায়াস্তরাব- 
লম্বনের কারণ হইয়/ন্উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে 
পারিলেন গণিত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন না হইলে ডাক্তর স্মিথের 
গ্রন্থের অনুশীলনে বিশেষ উপকার দর্শিবেক না। 
অতএব স্বীয় স্বভ।বসিদ্ধ অন্ভুর।গ ও অধ্যবসায় সহকারে 



৩২ জীবনচরিত। 

এই নুতন বিদ্যার অনুশীলনে নিবিউমন!" হইলেন ১ 
এবং অণ্প দিনের মধ্যেই তাহাতে এমন আসক্ত হইয়া 
উঠিলেন ষে অবসর পাইলে অন্যান্য ষে যে বিষয়ের 
আলোচনা করিতেন সে সম্ুদায় এই অনুরোধে এক 
বারেই পরিত্যক্ত হুইপ । 

ইতিপুর্বে হর্শেল১ বেটস নামক এক ব্যক্তির নিকট 
বিশিষউৰপ পরিচিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ভীাহার 
প্রষত্তে ও আন্ুুকুল্যে ১৭৬৫ খৃুঃঅবক্ের শেষ তাগে 

হালিফটক্লের দেবালয়ে তুর্ধ্যাজীবের পদে নিযুক্ত হই- 
লেন। পর বৎসর সামান্য রূপ তৃর্য্য কর্ত্ের অনুরোধে 
জ্যেষ্ঠ সহোৌদরের সহিত বাথ নামক নগরে গমন করেন । 
তথায় অস্বাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ দ্বারা শুশ্রযুদিগকে 

পরম পরিতোব প্রদান করাতে, সেই নগরের এক দ্েবা- 
লয়ে তৃর্যযাজীবের পদ প্রাপ্ত হইলেন। অতএব তদবধি 
সেই স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিলেন । 

তিনি এক্ষণে যে পদে নিযুক্ত হইলেন তাঁহা নিতান্ত 

স্বমান্য নহে । এতদ্বযতিরিস্ত রঙ্গভূমি ও অন্যান্য স্থানে 

তুর্ধ্যপ্রয়োগ্ এবং শিষ্যম গুলীকে শিক্ষ। প্রদানাদির উত্তম 
ৰূপ অবকাশ ও সুযোগ ছিল । অতএব অর্থে পার্জ ন 

যদি তাহার মুখ্য অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে, তিনি 
অবলম্থিত ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ সঙ্গতি করিতে পারি- 
তেন। এইৰপে কর্মের বাহুল্য হইলেও» বিদ্যানুশীলন 
বিষয়ে তাহার যে গাচুতর অনুরাগ ছিল, তাহার কিঞ্চি- 
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্মীত্রণ ব্যতিক্রম হুইল না। প্রত্যহ তুর্য্য বিষয়ে ভ্রমাগত 

দ্বাদশ অখবা চতুর্দশ হোর' পরিশ্রম করিয়৷ অত্যন্ত ক্লান্ত 
হইতেন + কিন্তু তৎপরে এক মুহূর্ত বিশ্রাম না করিয়া 
পুনর্ধবার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র গণিত বিদ্যার হিলি 
আরম্ত করিতেন। 

এইৰপে ক্রমে ক্রমে রেখাগণিতে ব্যুৎ্পন্ন হইয়া 
উঠিলেন এবং তখন আপনাকে পদার্ধবিদ্যার অনুশী- 
লনে অমর্থ তান করিলেন । পদার্থবিদ্যা নান। শাখার 

মধ্যে জ্যোতিষ ও দৃষ্টিবিত্তান এই ছুই বিষয়ে তাহার 
বিশেষ অনুরাগ জন্মে । এ সময়ে জ্যোতিষসংক্রান্ত 
কতিপর অভিনব আবিষ্ধিয়া দর্শনে তাহার অস্তঃকরণে 
অত্যন্ত কৌতুহল উদুদ্ধ হইল | তদনুসারে তিনি 
অবকাশ কালে উক্ত বিদ্যাবিষয়ক গবেষণাতে মনোনি- 

বেশ করিলেম। 
গ্রহমগ্ুলীবিষয়ক যে যে অদ্ভুত ব্যাপার পুস্তকে 

পাঠ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবার 
নিমিত্ত কোন প্রতিবেশবাসীর সন্নিধান হইতে, একটি 
দ্বিপাদপ্রমিত দুরবীক্ষণ চাহিয়া আনিলেন। তদর্শনে 

অপরিসীম হ্ষ প্লাপ্ত হইয়া ক্রয় করিবার বাসনায়, অবি-. 
ল্রন্বে ইংলগ্ডের রাজধানী লগুন নগর হইতে, তদপেক্ষায় 
অনেক বন একট! আনাইবার উদেঘাগ করিলেন। কিন্তু 
তিনি ঘত অনুমান করিয়াছিলেন ও তাহার যত দিবার 
সঙ্গতি ছিল, তাহার মৃল্য.তদপেক্ষায় সমধিক হইবাতে 
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ক্রয় করিতে পারিলেন না স্থুতরাং যৎ্পরোনাস্ত্তি 

ক্ষোত পাইলেন । ক্ষোভ পাইলেন বটে $ কিন্তু ভগ্লোৎ- 
সাহ হইলেন না__-তৎক্ষণাৎ সেই অক্রেয় দু'রবীক্ষণের 
তুল্যবল দু'রবীক্ষণান্তর নির্মাণ স্বহস্তেই আরম্ভ করি- 
লেন। এই বিষয়ে বারম্বার বিফলপ্রযত্ব হইয়াও তিনি 
পরিশেষে চরিতার্ধতা লাভ করিলেন। প্রযত্ব বৈফল্য 

দ্বার। তাহার উৎসাহের উত্তেজনাই হইত । 
যে পথে হর্শেলের প্রতিভা দেদীপ্যমান হইবেক; 

এক্ষণে তিনি সেই পথের পথিক হইলেন । ১৭৭৪ খঃ 

অবে; তিনি স্বহত্ত নির্মিত প্রাতিফলিক পাঞ্চপাদিক 
দুরবীক্ষণ দ্বারা শনৈশ্চর গ্রহ নিরীক্ষণ করিয়া অনির্বব- 
চনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন | 'দুরবীক্ষণ নির্মাণ ও 
জ্যোতিষসৎক্রান্ত আবিষ্ধিয়া বিষয়ে ষে এতাবতী সাধী- 
য়সী সিদ্ধিপরম্পর! ঘটিয়াছে এই তার সুত্রপাত হইল । 
হর্শেল অতপর: বিদ্যানুশীলন বিষয়ে পুর্ববাপেক্ষায় 
অধিকতর অনুরাগসম্পন্ন হইয়া! সমধিক সময় লাভ বাস- 
নায়) অর্থলাভপ্রতিরোধ স্বীকার করিয়াওৎম্বীয় ব্যবসায়িক 
কর্ম ও শিষ্যসংখ্যার ক্রমে ক্রমে সঙ্কৌোচ করিতে লাগি- 

'লেন 5 এবং সর্বব প্রথম যাদশ যন্ত্র নির্মাঞ করিয়াছিলেন, 
অবকাশ কালে ব্যাপারাস্তর বিরক্ত হইয়া, তদপেক্ষায় 

অধিকশক্তিক যন্ত্রনির্শাণে ব্যাপৃত রহিলেন। এইরূপে 
অচির কালের মধ্যেই সপ্ত, দশ ও বিংশতি পাদ আশধিশ্র- 
'ক্লণিক ব্যবধি বিশিষ্ট কতিপয় দুরবীক্ষণ নির্মিত হইল । 
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এই সকল যন্ত্রের মুকুর নির্শাণে তিনি অকিষ্ট অধ্য- 
বসায় প্রদর্শন করিয়াছেন। সাগুপাদিক দুরবীক্ষণের 
জন্যে মনোমত একখানি মুকুর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, 
তিনি ক্রমে ক্রমে অন্যুন ছুই শত খান গঠন ও একে একে 
তৎপরীক্ষণ অবিরক্ত চিত্তে করিয়াছিলেন । যখন তিনি 
মুকুর নির্মাণে বসিতেন ত্রমাগত দ্বাদশ চতুর্দশ হোরা 
পরিশ্রম করিতেন, মধ্যে এক মুহর্তের নিমিত্তেও বিরত 
হইতেন না। অন্য কথ দুরে থাকুক আহারান্ুুরোধেও 
প্রারন্ধ কর্ণ হইতে হক্তোত্তোলন করিতেন না। এ কালে 
তাহার সহোদর। যকিঞ্চিৎ যাহ! মুখে তুলিয়া দিতেন 
তন্মাত্রই আহার হইত। তিনি এই আশঙ্কা করিতেন 
যে কর্ম আরস্ত করিয়া! মধ্যে ক্ষণমাত্রও ভক্ত দিলে সম্যক 
সমাধানের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে । তিনি মুকুর নির্মাণ 
বিষয়ে প্রচলিত নিয়মের নিতান্ত অনুবর্ত না হইয়া স্বীয় 
বুদ্ধিকৌশলেই অধিকাংশ সম্পাদন করিতেন । 

. হর্শেল, ১৭৮১ খু অবের ১৩ ই মার্চ যে নুতন 

গ্রহের আবিষ্িয়। করেন বোধ হয় সর্বাপেক্ষা তদ্দুরাই 
লোৌক সমাজে সমধিক বিখ্যাত হইয়াছেন । তিনি ক্রমা- 
গত প্রায় দেড় বৎসর রীতিমত নভোম গুলের পর্যবেক্ষণে - 
ব্যাপৃত ছিলেন। দ্বৈবষোগে উল্লিখিত দিবসের সায়ং 
সময়ে সেই স্বহস্তবিনির্মিত অত্যুত্কৃষ্ট সাগুপাদিক প্রা- 
তিফলিক দুরবীক্ষণ নতোমগ্ডলৈকদেশে প্রয়োগ করিয়া 

এক নক্ষত্র দেখিতে পাইলেন ।" বোধ হুইল তৎসন্িহিত. 



৩৬ জীবনচরিত । 

সমুদায় নক্ষত্র অপেক্ষণ তাহার প্রভা স্থিরতর | উক্ত হেতু 

প্রযুক্ত ও তীয় আকারগত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য দর্শনে, 

সংশয়ান হইয়৷ তদ্বিবয়ে সবিশেষ অভিনিবৰেশ পুর্ববক 

পর্যবেক্ষণ আরম্ত করিলেন । কতিপয় হোরার পর গুন 
বর্বার পর্য্যবেক্ষণ করাতে উহা স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে 
ইহা স্পষ্ট অনুভব করিয়াঃ তিনি সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট 
হইলেন। পর দিন এই বিষয়ে নেক সন্দেহ দূর 
হইল ৷. প্রথমতঃ তাহার অন্তঃকরণে এই সংশয় উপস্থিত 

হইয়াছিল ষে পুর্ব পুর্বব বারে যাহ! দেখিয়াছি ইহা সেই 
নক্ষত্র কি না। কিন্ত ভ্রমাগত আর কয়েক দিবস পর্য্য- 

বেক্ষণ করাতে তদ্বিষয়ক সমুদায় দ্বৈধ অন্তর্থিত হইল । 
অনন্তর এই সমুদায় ব্যাপার রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদ 

ডাক্তর মাস্কিলিনের গোচর করিলেন । তিনি. আদ্যো- 

পান্ত বিবেচনা! করিয়৷ এই সিপ্ধাস্ত করিলেন ইহা নুতন 
ধূমকেতু ন৷ হইয়া ষায় না। কিন্তু আর কয়েক মাস 
ক্রমিক পর্য্যবেক্ষণ করাতে এই ভ্রান্তি নিরারৃত হইল। 
এবং তখন স্প$ বোধ হুইল ষে ইহা! এক অনাবিষ্কৃত- 
পুর্বব নুতন গ্রহ ধূমকেতু নহে । আমাদের অধিষ্ঠান- 

'তৃতা পৃথিবী ষে সৌর জগতের অন্তর্গত্ এই নুতন গ্রহও 
ত্গন্তর্বর্তী(১০) | তৎকালে তৃতীয়,জর্জ ইংলগ্ডের অধী- 

(১০) সুর্্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতির মতে পুথিবী স্থির; আর কুর্য্য” 
চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহগণ তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে । 
কিন্তু অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতের] যে অখগুডনীয় ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত 
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শ্বর ছিলেন। হর্শেল তাহার মর্ধ্যাদ নিমিত্ত তদীয় 
নামানুসারে শ্বাবিষ্কৃত নক্ষত্রের নাম জর্জিয়ম সাইডস্ 

করিয়াছেন, তাহ গুর্বোক্ত মতের নিতান্ত বিপরীত। তাহাদের 
মতে ক্কুর্য্য সকলের ৫কন্দ্র অর্থাৎ মধ্যবত্তীঁ আর গ্রহগণ তাহার চতু- 
র্িকে পরিভ্রমণ করে নৃর্য্য গ্রহ মধ্যে পরিগণিত নহে; যাহারা 
স্থ্ধ্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ কয়ে তাহারাই গ্রহ । পৃথিবীও বুধ, 
শুক্র প্রভৃতি এহের ন্যায় যথা নিয়মে সূর্য্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ 
করে; এই নিমিত্ত উহ্াও গ্রহ মধ্যে পরিগণিত। আর যাহারা 
কোন গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকে উপগ্রহ ও সেই 
ঞ্সেই এহের পারিপার্থিক বলে 1 চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ 
করে এই নিমিত্ত চন্দ্র স্বতন্ত্র গ্রহ নহে, ইহা এক উপগ্রহ, পৃথিবী 
গ্রহের পারিপার্ষিক মাত্র । এক সুর্য ও তাহার চতুর্দিকে পরি- 
ভ্রমণকারী যাবতীয় গ্রহ, উপগ্রহ ও ধুমকেতুগণ লইয়া এক সৌর 
জগত্,হয় । সুর্ধ্য সকলের কেন্দ্র * আর বুধন শুক্র. পৃথিবী, মঙ্গল, 
বেষ্ট, পল্লস্, জুনে, অস্টি,য়া, হীবি, আইরিস্ ফৌরা, ডায়েনা, 
ব্হস্গতি, শনৈশ্চর, যুরেনস্ ও নেপ্চন্ এই সগুদশ গ্রহ সুর্যের 
চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে | পৃথিবীর একমাত্র পারিপার্শিক, বহ- 
স্পতির চারি, শনৈশ্চরের আট, যুরেনসের ছয়, আর নেপচুনের 
এপর্য্যস্ত একটা মাত্র বিজ্ঞাত হইয়াছে । এই সপ্তদশ ভিন্ন আরে! 
অনেক গ্রহ আবিষ্কৃত হইবার সন্তাবন1 আছে । অস্থৃমান হয়, এই 
সৌর জগতে বহু সহজ্জ ধুমকেতু আছে। গ্রহ উপগ্রহ্গণ নিজে 
তেজোময় নহে, তেজোময় সুর্যের আলোকপাত দ্বারা এরূপ . 
প্রতীয়মান হয় । জ্যোতির্থিদের ইহা প্রায় এক প্রকার স্থির করি- 
যাছেন, যে সকল নক্ষত্রের প্রভা চঞ্চল তাহারা এক এক সূর্য্য, 

নিজে তেজোময় এবং এক এক জগতের কেন্দ্র। এই অপরিচ্ছিন্ন 
বিশ্বমধ্যে আমাদের এই সৌর জগতেন্ন ন্যায় কত জগণ্ড আছে, 
তাহার ইয়ত্তা করা কাহারও সাধ; নহে। 
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অর্থাৎ জর্জ নক্ষত্র রাখিলেন। কিন্ত ইয়ুরোপের প্রদে- 
শান্তরীয় জ্যোতির্ধ্িদেরা ইহার যুরেনস্ এই নাম নির্দেশ 
করিয়াছেন । আর আবিষ্কত্তীর নামানুসারে এই গ্রহকে 

হর্শেলও বলিয়। থাকেন । তদনন্তর হর্শেল ক্রমে ক্রমে 
স্বাবিস্কৃত নুতন গ্রহের ছয় পারিপার্থিকি অর্থাৎ চন্দ্র 

প্রকাশ করিলেন । 
জর্জিযম সাইডসের আবিষ্ধিয বার্তা প্রচার হইলে, 

হর্শেলের নাম একবারে জগদ্দিখ্যাত হইল। কয়েক 
মাসের মধ্যেই ইংলগ্ডেশ্বর এই অভিপ্রায়ে তাহার বার্ষিক 

ত্রিসহজ্জ মুদ্রা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়! দ্িলেনঃ যে তিনি 
বাথ নগরীর কন্ম পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিদ্যা- 
নুশীলনে রত থাকিতে পারিবেন, হর্শেল তদনুসারে 
এঁ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া উইগুসর সন্নিহিত সে! নামক 
স্থ'নে অবস্থিতি নিরূপণ করিলেন। অতঃপর তিনি 

অনন্যকর্্মা ও অনন্যমন। হইয়া কেবল পদার্থ বিদ্যার 
অন্ুশীলনেই রত হইলেন । বাস্তবিকও, ক্রমাগত দুরবী- 
বণ নির্মাণ ও নভোমগুলী পর্যবেক্ষণ দ্বারাই জীবনের 
শেন ভাগ যাপন করিয়াছিলেন । 

আমরাপুর্বে যে নুতন গ্রহের আবিদ্ধিয়া নির্দেশ 
করিয়। আসিলাম তদ্বযতিরিক্ত নানাবিধ মহোপকারক 
অভিনব আবিষ্ষিয়া ও অতর্কিতচর বন্ছুতর নিপুণ প্রগ।ঢ় 
কপ্পন। দ্বারা জ্যোতির্ববিদ্যার বিশিক্টৰূপ প্রীরদ্ধি সম্পাদন 
করিয়াছেন। "তিনি পুর্ব পুর্ব অপেক্ষার অধিকায়ত ও 
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_ অধিকশক্তিক গ্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ নির্মাণ বিষয়ে কতি- 
পয় মহোপকারিণী সুবিধা প্রদর্শন করেন। তিনি সো না- 
মক স্থানে১ইংলগ্ডেশ্বরের নিমিত্ত চত্বারিংশৎ পাদ দীর্ঘ 
ষে দুরবীক্ষণ প্রস্তত করেন তাহাই সর্বাপেক্ষা রৃহৎ। 
১৭৮৫খঃ অব্দের শেষেঠতিনি এই অতিরুহৎ নল নির্মাণ 
করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন । পরে, ১৭৮৯ খুঃ অব্দে 
২ ৭এ আগক্ট, এক যন্নত্রাপরি সন্নিবেশিত হইয়া ব্যবহা- 
রযোগ্য হইল। এ যন্ত্র অতিশয় জটিল বটে কিন্ত প্রগা- 
ঢতর বুদ্ধিকৌশলে সম্পাদিত। উহা দ্বারা & নলের 
সঞ্চালনাদি ক্রিয়া নিয়মিত হইত । শটনশ্চরের ষ্ঠ 

পারিপার্থখিক বলিয়৷ যাহীকে সকলে অনুমান করিত 
সনিবেশ দিবসেই সেই দুরবীক্ষণ দ্বারা তাহা উদ্ভাবিত 
হইল । 'কিয়দ্িনানন্তর এ নল দ্বারা শনৈশ্চরের সগ্ম 

পারিপার্টিকও আবিষ্কৃত হয়। এক্ষণে এ নলস্বস্থান হইতে 
অপসারিত হুইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে হর্শেলের স্থুবি- 
খ্যাত পুত্রের হস্তবিনির্পিত অত্যুত্কৃষ্ট অন্য এক দু'রবী- 

ক্ষণ তথায় স্থাপন কর! গিয়াছে । ইহ! দৈথ্্যেপুর্ববযন্তরের 

অদ্ধেকের অধিক নহে। 
ইহা নির্দিষ্ট আছে এই প্রধান জ্যোতির্বিদ+ স্বাভি. 

লঘিত বিদ্যার আলোচনা বিষয়ে এমন অনুরক্ত ছিলেন 
যে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত নক্ষব্রদর্শনযোগ্য কালে কখনই 
শয্যা থাকিতেন না আর কি শীত কি গ্রীক্মঃ সকল 

খতুতেই নিজ উদ্যানে অনার্ত প্রদেশে প্রায় একাকী 
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অবস্থিত হইয়! সমুদায় পর্যবেক্ষণ সমাধান করেন। তিনি 

এই সমস্ত গবেষণ। দ্বার! ছুরতরবর্তাঁ নক্ষত্র সমূহের ভাব 
অবগত হইয়। তদ্বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ স্বাতিপ্রায় 

সহিত পত্রাৰচ করিয়া প্রচার করেন ॥ * 

হর্শেল তৎকালজীবী প্রধান প্রধান জ্যোতিজ্ঞ বর্গের 

মধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন এবং পণ্ডিতসমাজে ও রাজ- 

সন্নিধানে ষথেষ্ট মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। ১৮১৬ খুঃ 

অন্দে, যুবরাজ চতুর্থ জর্জ তাহাকে নাইটের পদ প্রনান 
করেন । হর্শেল, প্রথমে সেনাসম্পকাঁয় তূ্ব্যসম্প্রদায়নি- 

যুক্ত এক দরিদ্র বালকমাত্র ছিলেন কিন্তু বহুমক্লতেতু- 

ভূত জ্যোতির্ব্বিদ্যার শ্রীরৃদ্ধি বিষয়ে দীর্ঘ কাল পর্্যস্ত 

গরীয়সী আয়াসপরম্পরা স্বীকার.করাতে, পরিশেষে এই 

ৰূপে পুরস্কৃত হইলেন । হর্শেল মৃত্যুর কতিপয় বৎসর 
পুর্বব পর্ষ্যস্তও জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে ক্ষান্ত হয়েন নাই। 

অনন্তর ১৮২২ খুঃ অন্দে আগষ্ট মাসের ত্রয়োবিংশ 
দিবসে ত্র্যশীতি বর্ষ বয়ওক্রম কালে লোকযাত্রা! সম্বরণ 
করিলেন । তিনি যথেষ্ট বয়স্ ও যথেষ্ট মান প্রাপ্ত হইয়! 
এবং পরিবারের নিমিত্ত অপ্রমিত সম্পত্তি রাখিয়া তন্থু- 
ত্যাগ করিয়াছেন । এঁ পরিৰারঃ তদীয় অপ্রমিত ধন 
সম্পত্তির ন্যায় তদীয় অদ্ভূত ধীসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী 
হইয়াছেন । ৃ 
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'গ্রোশ্যস। (১১) 

গ্রোশ্যস ১৫৮৩ খু অক্দে, হলগ্ডের অন্তঃপাতী 
ডেল্ফট নগরে জন্স গ্রহণ করেন । তিনি শৈশব কালেই 

অসাধারণ বিদ্যোপার্জন দ্বারা অত্যন্ত খ্যাতি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। অষ্ট বর্ষ বয়ঃক্রম কালে লাটিন ভাবাতে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা করেন। চতুর্দশ বৎসরের সময় 
পণ্ডিতসমাজে গণিত, ব্যবহারসংহিতা ও দর্শনশাস্ত্রের 
বিচার করিতে পারিতেন। ১৫৯৮ খুঃ অবে” হলগ্ডের 
রাজদুত বর্নিবেন্টের সমভিব্যাহীরে পারিস রাজধানী 
গমন করেন। তথায় বুদ্ধিনৈপুণ্য ও স্থুশীলতা দ্বার! 
ফান্সের অধিপতি স্ুপ্রসিদ্ধ চতুর্থ হেনরির নিকট 
ভূয়সী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন+ এবং সর্বত্রই অদ্ভুত পদার্থ 
বলিয়া পরিগণিত ও প্রশংসিত হইয়াছিলেন। হলগ 

প্রত্যাগমনের পর ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করি- 
লেন এবং সতর বৎসরের অধিক নয় এমন বয়সে ধর্মা- 

ধিকরণে প্রথম বারেই এমন অসাধারণ রূপে আত্মপক্ষ 

সমর্থন করিয়াছিলেন যে তদ্বারা অতিপ্রভূত খ্যাতি ও 
প্রতিপত্তি লাভ কটিলেন এবং অণ্প কালমধ্যেই প্রধান 
ব্যবহারাজীবের পদে অধিৰ্ঢ় হইলেন। 

বীরনর্থরের অধ্যক্ষের মেরি রিজর্সবর্গ নামী এক 

(১১) ই হার প্রকৃত নান “হগে] গুট। এ্রুটশব্দ লটিন ভাষায় 
সাধিত হইলে গ্রোশ্যম হয়। ইন্দি গর অপেক্ষী গ্রোশ্যস নামেই 
বিশেষ প্রি সন্ধ। 

৬ 
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কন্যা ছিল। গ্রোশ্যস ১৬০৮ খঃ অন্দে এ কামিনীর 
পাণিগ্রহণ করেন। এই রমণী রমণীয় গুণগ্রাম দ্বারা 
গ্রোশ্যসের যোগ্য ছিলেন এবং গ্রোশ্যসের সহধর্মিণী 
হওয়াতে তীহার গুণের সমুচিত সমাদর হইয়াছিল । 

কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, সকল সময়েই তীহার পরস্পর 

অবিচলিত সড্ভাৰে ও যৎপরোনাস্ভি প্রণয়ে কাল যাপন 

করিয়াছিলেন । কিঞ্চিৎ পরেই দৃষ্ট হইবেক নিগৃহীত 
স্বামীর ক্রেশশান্তি বিষয়ে এ পতিপ্রাণা রমণীর একান্তিক 
প্রণয়ের €কি পর্য্যন্ত উপযোগিতা হইয়াছিল । 

গ্রোশ্যস অত্যন্ত কুৎসিত সময়ে ভূমগুলে আসিয়।- 

ছিলেন। এ কালে জনসমাজ, ধর্ম ও দণগ্ডনীতি বিষয়ক 
বিষম বিসংবাদ দ্বার৷ সাতিশয় বিসঙ্কুল ছিল। মনুষ্য 

মাত্রেই ধর্মসংক্রান্ত বিবাদে উন্মত্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের 
উঁদ্বত্য ও কলহপ্রিয়ত! দ্বারা সৌজন্য, দয়া ও দাক্ষিণ্য 

একান্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। গ্রোশ্যসঃ আর্ম্িনিয় সাম্প্র- 
দারিক (১২) ও সর্বতন্ত্রপক্ষীর (১৩) ছিলেন । তিনি 

৯২) খুষ্টধর্ষ্াবলন্বীদিগের মধ্যে আর্বিনিয়স্ নামে এক ব্যক্তি 
এক নুতন সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন । প্রবর্তকের নামানুসারে 

ইহার নাম আর্ম্িনিয় সন্প্রদায় হইয়াছে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
লোকদিগের সহিত এই স্তন সম্প্রদায়ের অনুযায়ী লোকদিগের 
অত্যন্ত বিরোধ ছিল । 

(১৩) যেখানে রাজ! নাই সর্বসাধারণ লোকের মতান্থুসারে 

যাবতীয় রাজকার্য্য নির্বাহ্'হয় তাহাকে সর্থতন্ত্র বলে। সর্থ সর্থসা- 
ধারণ; তন্ত্র রাজ্যচিন্ত!। 
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স্বীয় ব্যবসায়িক কার্য্যোপলক্ষে ত্বরায় এমন বিবাদবাগু- 
রাতে পতিত হইলেন যে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত 

ছুৰহ। তীহার তুল্যমতাঁবলম্বী পুর্ববসহায় বর্মিবেল্ট অ- 
ভিদ্রোহাভিযোগে ধর্মীধিকরণে নীত হইলে; তিনি স্বীয় 
লেখনী ও আধিপত্য দ্বারা তাহার যথোচিত সহায়ত! 

করেন। কিন্ত তাহার সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল। 
১৬১৯ খুঃ অন্দে 'বর্নিবেন্টের প্রাণ দণ্ড হইল এবং 
গ্রোশ্যস দক্ষিণ হলগ্ডের অন্তঃপাতী লোবিষ্টিনের ছুর্গ 
মধ্যে যাবজ্জীবন কারানিরুদ্ধ হইলেন। এইরূপ দারুণ 
অবিচারের পর তাহার সর্ধবস্বও হৃত হইল । 

বিচরারস্তের পুর্ধে-গ্রোশ্যস কোন সংঘাতিক রোগে 

আক্রান্ত হুইয়াছিলেন। তগকালে তাহার সহ্ধর্ষ্িণী 
তাহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত সাতিশয় 
উৎস্থকা হইয়াও কোন ক্রমে তাহার নিকটে যাঁইতে 
পান নাই। কিন্তু তাহার দণ্ড বিধানের পর কারাধিবাঁস- 
'সহচরী হইবার প্রার্থনায় ব্যগ্রতা প্রদর্শন পুর্বক আবে- 
দন করিয়া তদ্বিবয়ে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন । গ্রোহ্র্যস 
তাহার এইবৰপ অনির্বচনীয় অনুরাগ দর্শনে মুগ্ধ ও 
শীত হইয়৷ এক, স্বরচিত লাটিন কাব্যে তাহার ভূয়সী 
প্রশংসা লিখিয়াছেন এবং তাহার সন্গিধানাবস্থানকে 

কারাবাসকুেশবপ অন্ধতমস্গে সুর্য্যকরোদয় স্বৰূপ বর্ণন। 

করিয়াছিলেন । 
সমুদয় হলগ্ডের লোকেরা গ্রোশ্যসের গ্রাসাচ্ছাদন. 
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নির্ববাহার্ধে আন্ুকুল্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন । 
কিন্তু তীহার পত্বী সম্থচিত গর্ব প্রদর্শন পুর্ব্বক উত্তর 
দিলেন আমার যাহা সংস্থান আছে তদ্দারাই তীহার 

আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিৰু, অন্যের আন্ু- 

কুল্য আবশ্যক নাই। তিনি স্ত্রীজাতিন্থলভ বৃথা শোক 
পরবশ ন। হইয়। সাধ্যানুসারে পতিকে স্তধী ও সন্তুষ্ট 
করিতে চেষ্ট। করিতেন । গ্রোশ্যসের অধ্যয়নানুরাগও 
এক বিলক্ষণ বিনোদনোপায় হইয়াছিল । বস্ততঃ গুণ- 
বতীভার্য্যাসহায় ও প্রশস্তপুত্তকমগ্ডলীপরিরত ব্যক্তির 
সাংসারিক সঙ্কটে বিষঞ্জ হইবার বিষয় কি। তথাহি, 

গ্রোশ্যস যাবজ্জীবন কারাবাসৰপ দণ্ডে নিগৃহীত হই. 
য়াও তথায় অভিমত অধ্যয়ন দ্বারা প্রফুল্ল চিত্তে কাল 

যাপন করিয়াছিলেন । 

কিন্তু তাহার পত্তী তদীয় উদ্ধার সাধনে একান্ত অধ্য- 
বসায়িনী ছিলেন। ধাহারা অসন্দিগ্ধ চিন্তে তাহাকে 
পতিসমভিব্যাহারে কারাগারে বাস করিবার অনুমতি 

দিয্ছিলেনঃ বৌধ হয়, পতিপ্রাণা কামিনীর বৃদ্ধিকৌ- 

লে ও উদ্ঘাগে কি পর্য্যন্ত কার্ধয সাধন হইতে পারে 
তাহারা তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না । তিনি এক 

মুহূর্তের নিমিত্তেও এই অভিলবিচ্ভ সমাধানের উপায় 
চিন্তনে বিরতা হয়েন নাই ; এবং যদ্দারা এতদ্বিষয়ের 
আন্ুুকুল্য হুইবার সস্তাবনা, এতাদৃশ ব্যাপার উপস্থিত 
হইলে, তদ্বিষয়ে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করিতেন না;। 
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গ্রোশ্যস সন্নিহিত নগরবর্তা বন্ধুবর্গের নিকট হইতে 

পাঠার্থ পুত্তকানয়নের অন্ুমতি পাইয়াছিলেন। পাঠ- 
সমাপ্তির পর সেই সকল পুস্তক করগডকমধ্যগত করিয়া! 
প্রতিপ্রেরিত হইন্ত। এঁ সমভিব্যাহারে তীহার মলিন 
বস্ত্রও ক্ষালনার্থে রজকালয়ে যাইত । প্রথমতঃ রক্ষকের। ' 
তন্ন তন্ন করিয়া এ করগুকের বিষয়ে অনুসন্ধান করিত; 

কিন্ত কোন বারেই সন্দেহোদ্বোধক বস্ত দৃষ্টিগোচর না 
হওয়াতে ক্রমে ক্রমে শিখিলপ্রষত্ব হয়। গ্রোশ্যসের 

পড়ীঃ রক্ষিগণের ক্রমে ক্রমে এইরূপ অযত্ গ্রাছুর্ভাব 
দেখিয়া, পতিকে সেই ক্রপ্ুঁক্মধ্যগত করিয়া স্থানান্ত- 
রিত করিবার উপায় কপ্পনা করিতে লাগিলেন । বায়ু 
প্রবেশার্ধে তাহাতে কৃতিপয় ছিদ্র প্রস্তত করিলেন 3 

এবং" গ্রোশ্যস এইবপ সংক্ষিপ্ত স্থানের মধ্যে রুদ্ধ হইয়া 
কতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন ইহীও পরীক্ষ। করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর এক দিবস ছুর্গাধ্যক্ষের অসন্নিধান- 

ৰূপ স্থযোগ দেখিয়া তাহার সহ্ধর্ষ্িণীর নিকটে গিয়া 
নিবেদন করিলেন আমার স্বামী অত্যধিক অধ্যয়নঘবার! 
শরীরপাত করিতেছেন ; অতএব আমি রাশীরুৃত সমু- 
দায় পুস্তক এককালে ফিরিয়া দিতে বাসনা করি। 

এইরূপ প্রার্থনাদ্বার৷ তীহার সম্মতি লাভ হইলে, 
নিৰপিত সময়ে গ্রোশ্যস করগুকমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

অনন্তর ভুই জন সৈনিকপুরুব অধিরোহণী দ্বারা অতি 

কষ্টে করগুডক অবতীর্ণ করিল । এ করগুক নমধিক- 
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ভারাক্রান্ত দেখিয়া তাহাদ্িগের অন্যতর পরিহাস পুর্বক 

কহিল ভাই! ইহার ভিতরে অবশ্যই এক আর্ম্িনিয় 

আছে। গ্রোশ্যসের পত্বী অব্যাকুল চিত্তে উত্তুর করি- 
লেন হা ইহার মধ্যে কতকগুলি আর্্মিনেয় পুস্তক আছে 
'ৰটে। যাহা হউক,সৈনিকপুরুষ করগুকের অসম্ভব ভার 
দর্শনে সন্দিহান হইয়! উচিতবোধে অধ্যক্ষপত্বীর গোচর 
করিল। কিন্তু তিনি কহিলেন ইহার মধ্যে অধিক 

সংখ্যক পুস্তক আছে তাহাতেই এত ভারী হইয়াছে; 
গ্রোশ্যনের শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে তাহার পত্বী এ 
সমুদায় পুস্তক এক কালে ফিরিয়৷ দিবার নিমিত্ত অন্ধু 
মতি লইয়াছেন । 

এক দাসী এই গোপনীয় পরামর্শের মধ্যে ছিল সে 

এ করগুকের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে । করগক' এক 

বন্ধুর আলয়ে নীত হইলে গ্রোশ্যস অব্যাহত শরীরে 
তত্ধ্য হইতে নির্গত হইলেন এবং রাজমিস্ত্রির বেশপরি- 
গ্রহ ও করে কর্ণিক ধারণ পুর্বক আপণের মধ্য দিয়া 

গমন করিয়া নৌকারোহণ করিলেন এবং তদ্দার! ব্রা- 

বন্টে উপস্থিত হইয়! তথ! হইতে শকট যানে এন্টওয়ের্প 
প্রস্থান করিলেন । ১৬২১ খুঃ অব্দের মর্চ মাসে এই 
শুভ ব্যাপার নির্বাহ হয়। €গ্রাশ্যসের সহ্ধর্শ্িণীর 

যত দিন এৰপ দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিল, গ্রোশ্যস সম্পূর্ণ 
বূপে বিপক্ষবর্গের ক্ষমতার বৃহিভূ্তি হইয়াছেন+ তাবৎ 
তিনি এই সকলের বিশ্বাম জন্নাইয়া রাখিয়াছিলেন 
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যে তীহার স্বামী অত্যন্ত রোগাতিভূত হুইয়া৷ শয্যাগত 
আছেন। 

কিয়দ্দিন পরে এই বিষয় প্রকাশ হইলে তিনি পুর্ববা- 
পরন্সমুদায় স্বীকার করিলেন। তখন ছুর্গীধ্যক্ষ ক্রোধে 
অন্ধ হইলেন এবং তীহাকে দৃঢ় ৰূপে রুদ্ধ করিয়া যৎ- 
পরোনাস্তি ক্লেশদিতে লাগিলেন । পরিশেবে১ তিনি 

রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হই- 
লেন। কতকগুল! পামর প্রস্তাব করিয়াছিল তাহাকে 
যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ কর! কর্তব্য। কিন্ত অনেকেরি 
অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হওয়াতে তাহ! অগ্রাহ্য হইল । 

ফলতঃ সকলেই তীহার বুদ্ধিকৌশল, সহিষ্ঠুত৷ ও পতি- 
পরায়ণত৷ দর্শনে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন । 

'গ্রোশ্যস ফান্সে গিয়া নির্তয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া বাস 
করিতে লাগিলেন । কিয়দ্দিবস পরে তাহার পরিবারও 
তথায় সমাগত হইলেন । পারিস রাজধানীতে বাস করা 
বহ্ুব্যয়সাধ্য ঃ অতএব গ্রোশ্যস প্রথমতঃ কিছু কাল 

অর্থের অসঙ্গতিনিবন্ধন অত্যন্ত রেশ পাইয়াছিল্ন। 
অবশেষে ফান্সের অধিপতি তাহার বৃত্তি নিদ্ধারিত 
করিয়া দেন। তিনি অবিশ্রান্ত গ্রন্থ রচনা করিতে লাণি-, 

লেনঃ ভীহার যশঃপশধর, সমুদার ইয়ুরোপ মধ্যে 
বিদ্যোতমীন হইতে লাগিল। 

ফান্সের প্রধান মন্ত্রী, কার্ডিনল রিশিলিযু গ্রোশ্যসকে 
কেবল ফান্সের হিতচিন্ত। [বিষয়ে ব্যাসক্ত হইবার নিমিত্ত 
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অনুরোধ করেন। কিন্ত গ্রোশ্যসঃ প্রাকুত জনের ন্যায়, 

তাহার সমুদায় প্রস্তাবে সম্মত ন৷ হওয়াতে, তিনি তা 
হাকে অধীনতা নিবন্ধন বিস্তর ক্লেশ দিয়াছিলেন। গ্রো- 
শ্যস এইৰপে নিতান্ত হতাদর হইয়। স্মদেশ প্রত্যাগম- 

নার্থে অতিশয় উৎস্কক হইলেন । তদনু'সারে ১৬২ ৭খুঃ 
অব্দে তাহার সহধর্মিণী বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া 

কর্তব্যাকর্তব্য স্থিরীকরণার্থ হলও প্রস্থান করিলেন । 
গ্রোশ্যস প্রত্যাগমন বিষয়ে প্রাড়িবাকদিগের অন্ু- 

মতি লাভ করিতে পারিলেন না । কিন্তু তৎকালে দণ্ড- 

নীতি বিষয়ে যে নিয়ম পরীবর্ত হইয়াছিল, তাহার উপর 
নির্ভর করিয়া, স্বীয় সহধর্ষ্িণীর উপদেশান্ুসারে, সাহস 
পুর্বক রটর্ডাম নগরে উপস্থিত হইলেন। যৎকালে 
তাহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ হইয়াছিল, তখন 
তিনি কোন প্রকারেই অপরাধ স্বীকার ও ক্ষম৷ প্রার্থনা 

করিতে চাহেন নাই ? বিশেষতঃ এমন দৃঢ় ৰপে আত্ম- 
পক্ষ রক্ষ। করিয়াছিলেন যে তাহার বিপক্ষের অত্যন্ত 
অপ্রদস্থ ও অবমানিত হয়; অতএব তাহার। তৎকাল 

পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে খড়নহ্ত্ত হইয়াছিল। কতকগুলি 

লোক তাহার প্রতি আন্ুকুল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
কিন্ত প্রাড়িবাকের। এই ঘোষণ! করিয়। দিলেন,যে ব্যক্তি 
গ্রোশ্যসকে রুদ্ধ করিয়। দিতে পারিবেক সে উপযুক্ত পুর- 
্কারপ্রাপ্ড হইবেক। গ্রোশ্যসের জন্গভূমি বলিয়৷ যে 
দেশের মুখ উজ্জ্বল হইরাছে, তত্রত্য লোকের! তীহার 
প্রতি এইৰপ নৃশংস ব্যবহার করিল। 
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তিনি হলগু পরিত্যাগ করিয়াঃহম্বর্প নগরে গিয়া ছুই 
বৎসর অবস্থিতি করিলেন । তথায় অবস্থান কালে+স্থুই- 
ডেনের রান্ঞী ক্রিষিনার অধিকারে বিষয় কর্ম স্বীকারে 
সম্মত হওয়াতে, রাজ্বী তাহাকে ফুান্সের রাজসভায় 
দৌত্যকার্ষ্যে নিযুক্ত করিলেন । তিনি তথায় দশ বৎসর 
অবস্থিতি করেন । এ সময়ে কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচন! 

করিয়াছিলেন । উক্ত কাল পরেই, নান! কারণ বশতঃ 
দৌত্যপদ দুৰহ ও কফ্টপ্রদ বোধ হওয়াতে, বিরক্ত হইয়া 
কর্ম্ম পরিত্যাগ প্রার্থনায় আবেদন করিলেন ।, তাহার 
প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। সুইডেনে প্রত্যাগমন কালে হলণ্ডে 
উপস্থিত হইলেন। তাহার দেশীয় লোকের পুর্বে তাহার 
প্রতি অত্যন্ত অর্ুতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল £ এক্ষণে 

বিশিষ্উরূপ সমাদর করিল । 

তিনি স্থইডেনে উপস্থিত হইয়া, ক্রিষিনাকে সমস্ত 
কাগজ পত্র বুঝাইয়! দিয়া, লুবেক প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে অত্যন্ত ছুর্যোগ হওয়াতে 

প্রত্যারত্ত হইতে হইল। পরিশেষে, নিতান্ত অধর্য্য 
হইয়া, ঝড় বৃষ্টি না মানিয়া£এক অনার্ত শকটে আরো- 
হণ পুর্ববক প্রস্থান :করিলেন। এই অবিশৃব্যকীরিতাদো- 
ষেই সাহার আমুঃশে হইল। রক পর্য্স্ত গমন 
করিয়া তাহাকে বিরত হইতে হইল । এবং এ স্থানেই, 
১৬৪৫ খুঃ অন্দে, আগফ্টের অধ্টাবিংশ দিবসে, ত্রি- 
বঞ্টি বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রিয়তম! পত্তী এবং ছয় 
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পুজের মধ্যে চারিটি রাখিয়া অকস্মাৎ কালগ্রাসে 
পতিত হইলেন। 

গ্রোশ্যস নানাবিষয়ে নান! গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন । 

সকলে স্বীকার করেন তদীয় গ্রন্থ পরম্প্ররা দ্বারা বিজ্ঞান 
শাস্ত্রের সুচারুৰপ অনুশীলনের পথ পরিস্কৃত হইয়াছিল। 

তাহার সন্দর্ভসমূহের মধ্যে অধিকাংশই নিরবচ্ছিন্ন শবদ- 

বিদ্যাসম্বপ্ধ অর্থাৎ গ্রীক্ ও লাটিন ভাবার জ্ঞানসাপেক্ষঃ 
স্থতরাংৎ তৎসমুদায় এক্ষণে এক প্রকার অকিঞ্চিৎকর 

হইয়া উঠিয়াছে ; এবং তদ্রপ হওয়াও অন্যা্য নহে। 
আর এ কারণ ৰশতই তাহার আলঙ্কারিক গ্রন্থ সকলও 

একান্ত উপেক্ষিত হইয়াছে । তিনি নৈসর্গিক ও জাতীয় 
বিধান বিষয়ে “সন্ষিবি গ্রহবিধি” নামক যে মহা গ্রন্থ 

লাটিন ভাষায় রচনা করিয়াছেন,অধুনাতন কালে তাহা- 
তেই তাহার কীত্তি পৃর্থী মগ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে । 

এঁ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দ্বারা ইউরোপীয় অধুনাতন বিধান শা- 
স্তরের বিশিফরুপ শ্রীরৃদ্ধি লাভ হইয়াছে । 

১ 
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» স্থইডেন রাজ্যের অন্তর্গত ন্মিলওড প্রদেশে রাসল্ট 
নামে এক গ্রাম আছে। চার্লস লিনিয়স+ ১৭০৭ খবঃ 

অবে+ তথায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা ষাতা 
অতিদীন গ্রামপুরোহিত ছিলেন । লিনিয়স অত্যন্ত দরিদ্র 
ও অগণ্য হইয়াও অলোকসামান্য বুদ্ধিশক্তিঃ মহৌৎসা- 
হশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্ 
ও অন্যান্য বিদ্য। বিষয়ে মনুষ্যসমাজে অগ্রগণ্য হইয়া- 
ছেন। অতি শৈশবকালেই প্রকৃতির অনুশীলনে তাহার 
গাঢ় অনুরাগ জন্মে তন্মধ্যে উদ্ভিদ বিদ্যার আলো- 
চনীয় তিনি সমধিক অন্ুরক্ত ছিলেন । বোধ হয়, বালক 
কালে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পরিভ্রমণে ও প্রকতিৰপ প্রকাণ্ড 

পুস্তকের অধ্যয়নে অধিক রত ছিলেন, পাঠশালার নিৰ- 
'পিত পুস্তকে তাদ্শ মনোনিবেশ করিতেন না । স্থৃতরাং 
তাহার প্রথম শিক্ষকের! তদীয় অনাবেশ দর্শনে অতিশয় 
অসন্তষ্ট হইয়াছিলেন । ভীহার পিত! তীহাদিগের মুখে 
পাঠের গতি শ্রবণে বিরক্ত হইয়৷ তাহাকে উপানৎকারের.. 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবার সঙ্কণ্প করিলেন । কিন্তু পরি- 
শেষে বন্ধুবর্গের সবিশেষ অনুরোধ ও লিনিয়সের সাতি- 

(১৪) ইহার প্রকৃত নম লিনি; কিন্তু লাটিন ভাষায় সাধিত, 
হইলে লিনিয়স,হয়। ইনি লিনিয়স নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ । 
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শয় বিনর পরতন্ত্র হইয়া চিকিৎসাবিদ্য। শিক্ষার্থে অন্ু- 
মতি দিলেন । বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তীহার+না 

পুক্তক, ন৷ বস্ত্র ন৷ আহারসাম গ্রী কিছুরই সঙ্গতি ছিল 
নাঃ এমন কি অভীষ্ট উদ্ভিদবিদ্যার অন্তুশীলন সমঠধা- 
নার্থে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভমণ করিতে পারিবার নিমিত্ৃঃজী ৭ 

চর্্মপাছুকাতে বল্কলের তালী দিয়া লইতে হইত। একপ 
ছুরবস্থাতেও তিনি প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন । 

লিনিয়স কেবল ফৌবনদশায় অবতীর্ণ হইয়াছেন এমন 
সময়ে অগ্সালের বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা 
তাহাকে এই অভিপ্রায়ে লাপ্লাণ্ডের অতি তীষ? ভূভাগে 
পাঠাইবার নিমিত্ত স্থির করেন যে তিনি তত্রত্য নিস- 

পৌৎপন্ন বস্ত সমুদায়ের তত্ত্ব নির্ধারণ করিয়া আনিবেন । 
তিনিও অনুরাগ ও ব্যগ্রতা প্রদর্শন পুর্ববক পাথেয় মাত্র 
পর্য্যাপ্ত বেতনে উক্ত বহুপরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার সমাধান 
এই প্রান্তর দেশে প্রস্থান করিলেন । তথ! হুইতে প্রত্যা- 
গমনের পর অপ্দালের বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ ও ধাতু 
বিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিতে আর্ত করিলেন । উপদে- 
ফ্টব্য বিবয়ে সম্পূর্ণ অধিকার এবং উপদেশ প্রচারের 

চমত্কারিত্ব ও অতিনবত্থ প্রযুক্ত চতুী্দকে ভুরি ভুরি 
শ্রোতু সমাগম হইল । 

কিন্তু উদয়োশ্থ্খী প্রতিভার নিত্যবিদবেষিণী ঈর্ষা, 

তাহার অভ্যুদয়াশ! ত্রায় উচ্ছিন্ন করিল। ইহা উদ্ভাবিত 
হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম আছে কোন ব্যক্তি অগ্র্রে 
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উপাধিপত্র প্রাপ্ত না হইলে তথায় উপদেশ দিতে অধিকারী 
হয় না। ছুর্ভাগযক্রমে লিনিয়সের বিদ্যালয়সম্পক্কয় 
কোন প্রশংসাপত্রাদি ছিল না। এই বিষয় উপলক্ষে 
চিকিতসা শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তর রোজিনের সহিত 

তাহার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল । কিন্ত বন্ধুবর্গেরা 
মধ্যবস্তাঁ হইয়া তাহাকে সান্তনা করিলেন। অনন্তর 
তিনি কতিপয় শিষ্য সহিত অবিলম্ষে অপ্লাল হইতে প্রস্থান 
করিলেন; এবং ধাতু ও উদ্ভিদ বিষয়ের তত্তবানুসন্ধানার্ে 
ডালিকার্পিয় প্রদেশে পর্যটন করিতে লাগিলেন । 

লিনিয়স, ডালিকার্লিয়ার রাজধানী ফহুলন নগরে 
উপস্থিত হইয়া, তথাকার প্রধান চিকিৎসক ডাক্তর মো- 

রিয়সের নিকট বিশিষ্টৰপে প্রতিপন্ন হইলেন। উক্ত 
ডাক্তর দয়াবান্ ও বিদ্যাবান্ ছিলেন.। তীহার একটি 
রৃক্ষবাটিক! ছিল তাহাতে কতকগুলি তরু, লতা ও পুষ্প 
ছিল তদ্দর্শনে লিনিয়স অপরিসীম হর প্রাপ্ত হইলেন । 
কিন্ত তাহার সমধিকসৌন্দর্যাধার আর একটি রমণীয় 
পুষ্প ছিল। লিনিয়স কখন কোন উদ্যানে বা ক্ষেত্রে, 
তাদৃশ মনোহর পুষ্প অবলোকন করেন নাই। কলতঃ' 
আমাদিগের নবীন উদ্ভিদবেত্তাঃ ভাক্তর মোরিয়সের 
জ্যেষ্া কন্যার প্রতি সাতিরশয় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। 
এবৎ সেই নবীন! কামিনীরও অন্তঃকরণে গাঢ়তর অনু- 
রাগ সঞ্চার হয়। তখন লিনিয়স অন্তঃকরণের অন্ুরাগ্ধ 

ওব্যগ্রতা পরতন্ত্র হইয়! নবপ্রণয়িনীর জনকসম্িধানে 
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পাণিগ্রহণের কথা উত্থাপন করিলেন। সুশীল ডাক্তর 
এই নবাগত বিদ্বান্ বাগ্মী যুব! ব্যক্তির ব্যবসায় ও সরল- 
স্বভাব দর্শনে তাহার উপর অত্যন্ত সন্ভষ্ট ছিলেন। কিন্ত 

আপন কন্যাকেও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং নব্বানু- 
রাগপরবশ যুবকজনের মত উদ্ধত ও অবিমৃব্যকারী ছিলেন 
না। অতএব বিবেচনা! করিলেন যে, অগ্র পশ্চাৎ না 

ভাবিয়া, এৰূপ সহায়সম্পত্তিহীন ও কোন প্রকার নিয়মিত 
ব্যবসায় ও বিষয় কর্ম শুন্য অনাথ ব্যক্তিকে জামাত! 

করিলে কন্যাকে চিরছুংখিনী কর! হয়। অনন্তর তাহাকে 
বিবাহ বিষয়ে আর তিন বৎসর অপেক্ষ। করিবার নিমিত্ত 

সম্মত করিয়া; চিকিৎসা বিদ্য৷ অধ্যয়নার্থ দৃঢ়ৰূপে পরা- 
মর্শ দিলেন এবং কহিলেন, ইতিমধ্যে আমি কন্যার 
বিবাহ দিব নাঃ যদি তুমি এই সময় মধ্যে কিঞিৎ সংস্থান 
করিতে পার, তাহ! হইলে আমি, ক্ষণকালও বিলম্ব ন৷ 
করিয়া, প্রসন্নচিন্তে তোমাকে কন্যাদান করিব । 

ইহা! অপেক্ষা আর কি উৎরুষ্ণ প্রস্তাব হইতে পারে। 
লিনিয়স স্বীয় নির্মল জ্ঞানের সহায়ত। দ্বারা প্রীতিপ্রসার 
চঞ্চল চিত্তকে স্থিরীভূত করিয়া প্রশংসাপত্র লইবার নিমিত্ত 
অবিলম্বে লিডন নগরে প্রস্থান করিলেন । তীহার প্রস্থা- 
নের পুর্বে, কুমারী মোরিয়স/বৃহ্ছদিনের সংগৃহীত ব্যয়া- 
বশিষ্ এক শত মুদ্রা আনয়ন করিয়াওপ্রণয়ত্রতের বরণ ও 
অক্কত্রম অনুরাগের দৃঢতর প্রমাণ স্বৰপঃ তাহার চরণে 
সমর্পণ করিলেন। তিনি তাহার কোমল করপল্লব মর্দন 
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_ গু ব্যগ্রচিন্তে বরম্বার সুখ চুম্বন করিলেন এবং অপরি- 
মেয় প্রণয়রসাস্থাদে প্রফুল্লচিত্ত হইয়৷ অন্তপ্ককরণ মধ্যে 
তাহার অকৃত্রিম উদার্ষ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে 
বিদটয় লইলেন ।, 

অনেকানেক রসজ্ঞ নায়কেরা এমন অবস্থায় মনে 
মনে কতপ্রকার কণ্পনা করিতে করিতে প্রস্থান করেন + 

এবং মধ্যে মধ্যে নায়িকার উদ্দেশেবিচ্ছেদ বেদন। নিবে- 

দনদুতীম্বৰপ রসবতী গাথা রচনা করিয়া থাকেন) এবং 
ছুর্ধ্বিষহবির হাধিকাতর হইয়া অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ 
করেন। কিন্তু আমাদের জ্ঞানী নায়ক সেৰপ ছিলেন 
না। তিনি ইহাই ভাবিয়া প্রফৃল্ হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন, 
ভাল, এক ব্যক্তি আমাকে যথার্থ ৰপ ভাল বাসে ও আমার 
ব্যবসায়ের প্রশংসা করেঃ আমিও তাহার প্রণয়ের যোগ্য 

পাত্র হইবার নিমিত্ত বিদ্য! ও খ্যাতিলাভ বিষয়ে প্রাণপণে 
যত্বু ও পরিশ্রম করিতে ক্রুটি করিব না । 

' অনন্তর তিনি লিডননগরে উপস্থিত হইয়। সাতিশয় 

যত্বু ও পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেনু । 
বোরহেৰ ও অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রক্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের 

নিকট প্রতিপন্ন হুইলেন। এবং আমফর্ভাম নগরের 
অধ্যক্ষের বাটার চিকিংসক* হইলেন । যে ছুই বৎসর 
এই কর্মে নিযুক্ত থাকেন এ কালে বন্ুতর পরিশ্রম ও যত 
সহকারে কতিপয় উৎকৃষ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। পরে 
সমধিক বিদ্য। লাভ প্রত্যাশায় ইংলগ্ড ও অন্যান্য দেশে 
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ভ্রমণ করিলেন । ফলতঃ তিনি এই সময়ে বিদ্যোপার্জন 

বিষয়ে ষে রূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও যত্বু করিয়াছিলেন 

শুনিলে অসম্ভব বোধ হয়। বাস্তবিক, পদার্থ বিদ্যা 

সংক্রান্ত এমন কোন বিষয় ছিল না৷ ষে তিনি তাহার 

তত্থানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই আর তাহা শৃঙ্বলাবদ্ধ 
করেন নাই। কিন্ত উ়্িদবিদ্যার অনুশীলনেই সর্বাপেক্ষা 
অধিক রত ছিলেন এবং এ বিদ্যায় এমন প্রতিষ্ঠা লাভ 

করিয়াছেন যে উহার লোপ না হইলে তাহার সেই প্রাতি- 

স্ঠার অপক্ষয় সম্ভাবন৷ নাই । 
লিনিয়স১১৭৩৮খুঃ অবেগকিছু দিনের জন্যে পারিস 

যাত্রা করেন। এ বৎসরের শেষে তিনি স্বদেশ প্রত্যা- 
গমন পুর্বক উকহলম নগরে চিকিৎস। ব্যবসায় আরম্ত 

করিলেন । প্রথমে সকলে তাহাকে অবজ্ঞা করিত। কিন্তু 
পরিশেষে সৌভাগ্যোদয় বশতঃ রাত্তী ইলিয়োনোরার 
কাসের চিকিৎসায় কৃতকার্য হওয়াতে তদবধি তন্নগরের 

অতি আদরণীয় চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন, সামুদ্রিক 
সৈন্য সম্পকাঁয় চিকিৎসক এবং রাজকীয় উদ্ভিদবিদের 
পদে নিযুক্ত হইলেন । এইরুপে নিয়মিত আয় ব্যবস্থাপিত 
হইলে পরস্পরানুরাগ্ঞ্চারের পাচ বৎসর পরে সেই 

(প্রিয়তম! কামিনীর পাণিপীড়ন করিলেন । 
কিয়দ্দিবস পরেই লিনিয়স অঞ্ম।লের বিশ্ববিদ্যালয়ে 

আম্ুর্ধেদের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এঁ সময়ে তাহার 
পুর্ববশক্র.-রোজিন উক্ত বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যা- 
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পকের পদে নিযুক্ত হওয়াতে উভয়ে সড়াব পুর্বক পর- 
স্পরের পদ বিনিময় করিয়া! লইলেন। এইৰপে লিনিয়স 
চিরপ্রার্থিত উদ্ভিদবিদ্যাধ্যাপকপদে অধিক হইয়া! অতি 
সম্মান পুর্বক ক্রমাগত সপুত্রিৎশৎ বৎসর উক্ত কার্য্য 
নির্বাহ করিয়াছিলেন । 

লিনিয়সের উদ্যোগে কয়েক জন নব্য পণ্ডিত নিস- 
গোৌৎপন্ন পদার্থ গবেষণার্ধ দেশে দেশে প্রেরিত হয়েন। 

কালম,অসবেক, হসল্কিষ্$ ও লোফিং এই কয়েক ব্যক্তি 
প্রাকৃত ইতিবৃত্ত বিষয়ে যে নানা আবিষ্ধিয়া করিয়৷ গিয়া- 
ছেন, পদার্ধবিদ্যার শ্রীরদ্ধি বিষয়ে লিনিয়সের যে প্রগাঢ় 
অনুরাগ ও আগ্রহাতিশয় ছিল তাহাই তাহার মূল কারণ! 
ড্ট্নিংহলম নগরে স্থইডেনের রাজমহিষীর যে চিত্রশী- 
লিক। ছিলযতিনি তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রস্তৃত করিবার 
নিমিত্ত লিনিয়সের উপর ভারার্পণ করেন। তিনিও 

তদন্ুুসারে তত্রত্য সমুদায় শঙ্খ শহ্বকাদির বিজ্ঞানশান্ত্রা- 
নুযায়িনী নুতন শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। বোধ হয়,১৭৫১ 
খু অব্দে, তিনি ফিলসকিয়! বোটানিকা অর্থাৎ উড্ভিদ- 
মীমাংসা নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে ১৭৫৪ খুং 

অব্দেঃ স্পিশিস প্লান্টেয়ম অর্থাৎ উদ্ভিদসংবিভাগ নামে 
গ্রন্থ রচন। ও প্রচার করেন"। এই গ্রন্থে তৎকালবিদিত, 
নিখিল তরু গুলমাদদির সবিশেব বিবরণ লিখিত হইয়াছে। 
এই গ্রন্থ লিনিয়সে'র অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও 
অবিনশ্বর । 
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১৭৫৩ খুঃ অন্দে, এই মহীয়ান্ পণ্ডিতঃ নাইট আৰ 
দি পোলার স্টার এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 9 
মর্য্যাদ। ইহার পুর্বে কখন কোন পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত 
হয় নাই। ১৭৬১ খুঃ অন্দে, তিনি রে 
মধ্যে পরিগণিত হইলেন । অন্যান্য দেশীয় বৈজ্ঞানিক 
সমাজ হইতেও বিদ্যাসন্বদ্ধ নান! মর্যযাদা প্রাপ্ত হয়েন। 
তিনি ক্রমে ক্রমে এখবর্ধ্যশালী হইয়া অগ্দাল সন্গিহিত 
হামার্ধি নগরে এক অদ্রীলিক! ও ভূম্যধিকার ক্রয় করিয়া 
জীবনের শেষ পঞ্চদশ বৎসর প্রায় তথায় অবস্থিতি করেন। 
এ স্থানে তাহার প্রান্কত ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত এক চিত্তশা- 
লিকা ছিল, তথায় উুত্ত বিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিতে 

আরম্ত করিলেন !-পৃথিবীর নানাভাগস্থিত বিজ্ঞানশাস্্রর 
লোক ও অধ্রনীনবর্গের সাহায্যে তাহার এ চিত্তশালিকার 
সর্বদাই বৃদ্ধি হইতে লাগিল । 

লিনিয়স, জীবনের অধিকাংশ,শারীরিক স্থৃস্থ ও পটু 

থাকাতে অতিশয় উৎসাহ ও পরিশ্রম স্বীকার পুর্ববক 
পদ্দার্থবিদ্যাবিবয়িণী গবেষণা সম্পাদনে সমর্ধ হইয়াছি- 
লেন। কিন্তু ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের মে মাসে, অপস্মার 

রোগে আক্রান্ত হইলেন । অতএব অধ্যাপনা সংক্রান্ত যে 
সকল কর্ন গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত তৎসমুদায় 
পরিত্যাগ করিতে ও বিদ্যানুশীলনে ক্ষান্ত হইতে হইল । 
অনন্তর ১৭৭৬ খুঃ অক, দ্বিতীয় বার ও কিয়দ্দিন পরে 
আর এক বার এ রোগে আক্রান্ত হইলেন। পরিশেষে 
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১৭৭৮ খুঃ অন্দে জানুয়ারির একাদশাহে তাহার প্রাণ- 
ত্যাগ হয়। 

লিনিয়স পুর্বোক্ত গ্রন্থ সমূহ ব্যতিরিক্ত ভেষজনির্ণয় 

এব, রোগনির্ণযু বিষয়ে এক এক প্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ রচন। 
করেন । তিনি যেৰপ অসাধারণ সাহস; উৎসাহ, পরি- 
শ্রম ও দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমুদায় 
ইতিহাস মধ্যে অতি অপ্প লোকের সেরূপ দেখিতে 

পাওয়া যায়। তিনি পদার্থবিদ্যা বিষয়ে যে নান। প্রণালী 
ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন কালক্রমে তৎসম্ুদায় অন্যথা 
হইলেও হইতে পারে । তথাপি তাহা হইতে উক্ত বি- 
দ্যার যেরূপ মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা৷ বাক্পথা- 
তীত। স্থুইডেনের অধিপতি চতুর্দশ চার্লস* ১৮১৯ খুঃ 
অত্ব্দঃ লিনিয়সের জন্মভূমিতে তীহার এক কীর্তিস্তস্ত 
নির্মাণের আদেশ করিয়াছেন । 



৬৩ 

বলন্টিন জামিরে ডুবাল। 

এক্ষণে আমর। ডূবালের জীবনরৃত্ত লিখিতে প্রবৃত্ত 

হইলাম। এই মহান্ুুভাব ১৬৯৫খুঃ অক্দে,ফান্স রাজ্যের 

সাম্পেন প্রদেশের অন্তর্ধন্তী আর্টনি গ্রামে জন্ম গ্রহণ 

করেন । তাহার পিত। অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন,সা মা ন্যৰূপ 

কুবি কর্ন মাত্র অবলম্বন করিয়া যথ। কথ্চিৎ পরিবারের 

ভরণপোধণ নির্বাহ করিতেন। ডুবাল যখন দশমবর্ধায়, 

তখন কাহার পিত। মতা,আর কতক গুলি পুত্র ও কন্যা 

রাখিয়। পরলোক যাত্রা করেন । তাহাদের প্রতিপালনের 

কোন উপায় ছিল না; স্থৃতরাং ডুবাল অত্যন্ত ছরবস্থায় 

পড়িলেন। কিন্ত এইৰপ ছুরবস্থায় পড়িয়াও মহীয়সী 

উৎসাহশীলতা। ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে সমস্ত 

প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া অসাধারণ বিদ্যোপার্জনাদি 

দ্বার পরিশেষে মনুব্যমণ্ডলীতে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন । 

তিনি ছুই বৎসর পরে এক কৃষকের আলয়ে পেরুশাৰক 

সকলের রক্ষণাবেক্ষণার্থে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু বাল- 

স্বভাবস্ুলভ কতিপয় গর্ধিতা্চার দোষে দূষিত হওয়াতে 
অস্প দিনের মধ্যেই তথ! হইতে দূরীকৃত 'হইলেন। 

পরিশেষে এঁ কারণেই জঙ্গভূমিও পরিত্যাগ করিতে 

হইল । 



বলণ্টিন জামিরে ডুবাল। ৬১ 

অনন্তর ডুবাল ১ ৭০৯থুঃঅক্ডের ছুঃসহ হেমন্তের উপ- 
ক্রমে লোরেন প্রস্থান করিলেন | পথিমধ্যে বিবম বসন্ত 

রোগে আক্রান্ত হইলেন। এঁ সময়ে যদি এক কুষকের 
আজয় ন। পাইত্বেন তাহা হইলে তাহার অকালে কাল- 
গ্রাসে পতিত হইবার কোন অসম্ভাবনা ছিল না । কিন্তু 
ভাগ্যক্রমে এ ব্যক্তি তাহার তাদ্বশ দশা দর্শনে দয়ার 
চিন্ত হইয়৷ তাহাকে আপন মেষশালায় লইয়া! থেল। 
তথায় মেবপুরীবরাশি ব্যতিরিক্ত অন্যবিধ শয্যার সঙ্গতি 
ছিল না । যাবৎ তাহার পীড়োপশম না হইল সেই কষক 
তাহাকে মেষপুরীবরাশিতে আক মগ্ন করিয়া রাখিল 
এবং অতি কদর্য্য পোড়। রুটি ও জন এই মাত্র পথ্য দিতে 
লাগিল। এইৰপ চিকিৎসা ও এইৰপ শুশ্রবাতেও তিনি 

সৌতাগ)ক্রমে এই ভয়ানক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা 
পাইলেন এবং পরিশেষে কোন সন্গিবেশবাসী যাজকের 
আশ্রয় পাইয়া সম্পূর্ণ পে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। 

ডুবাল, নান্সির নিকটে এক মেষপালকের গৃহে 
নিযুক্ত হইয়া; তথায় ছুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। «ই 
সময়ে ভূয়সী জ্ঞানরৃদ্ধি সম্পাদন করেন । ডুবাল শৈশ- 
বাবধি অনুবন্ধিৎস্ু ছিলেন। অতি শৈশবকালেই সর্প, 

ভেক প্রভৃতি অনেকবিষ্জন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং 

প্রতিবেশী ব্যক্তিবর্গকে, এই সকল জন্তর কিৰূপ অবস্থা; 
ইহার! এৰূপে নির্শিত হইল কেন, ইহাদিগের সষ্টির 
তাৎপর্য্যই বা কি, এবস্িধ বছুতর প্রশ্ন দ্বার। সর্বদাই 



৬ং জীবনচরিত। 

বিরক্ত করিতেন। কিন্তু এই সকল প্রশ্মের যে উত্তর পাই- 
তেন তাহা যে সন্তোষজনক হইত না ইহা বলা বাহুল্য- 
মাত্র । সামান্যবুদ্ধি লোকের। সামান্য বস্তকে সামান্য 
জ্ঞানই করিয়া থাকে । কিন্তু অসামান্যবুদ্ধিসম্পন্নেরা 
কোন বস্তকেই সামান্য জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্তেই 
সর্বদা এরূপ ঘটিয়া থাকে যে প্রারুত লোকেরা মহানু- 
ভাবদিগের বুদ্ধির প্রথম কার্য সকল দেখিয়া উন্লাদ জ্ঞান 

করে। 
এক দিবস ডুবাল কোন পলীগ্রামস্থ বালকের হস্তে 

ঈসপ রচিত গ্পের পুস্তক অবলোকন করিলেন। এ 
পুস্তক পশু, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি নানাবিধ জন্তর প্রতিমূ- 
ত্তিতে অলঙ্কৃতছিল। এ পর্য্যন্ত ডুবালের বর্ণ পরিচয় 
হয় নাই সুতরাৎ পুস্তকে কি লিখিত ছিল তাহার বিন্দু 
বিসর্গও অনুধাবন করিতে পারিলেন না । যে সকল জন্ত 
দেখিলেন তাহাদিগের নাম জানিতে ও তত্তদ্বিবয়ে ঈসপ 
কি লিখিয়াছেন তাহ শুনিতে অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত ও 
ব:গ্রচিত্ত হইয়াঃআপন সমক্ষে সেই পুস্তক পাঠ করিবার 
নিমিত্ত স্বীয় সহচরকে অত্যন্তঅন্ুরোধ করিতে লাগি- 
লেন। কিন্তু সেই বালক কোন ক্রমেই তাহার বাসনা 
পুর্ণ করিল না । ফলতঃতীহাকে সর্বদাই এইৰূপে 
কৌতুহলাক্রান্ত ও পরিশেবে একান্ত বিষাদ শ্রাণ্ত হইতে 

হইত । | 
এইবধপে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া»এতাদৃশ 
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ক্ষুণ্ন অবস্থায় থাকিয়াওঃ তিনি মনে মনে প্রতিত্তা করি- 
লেন যত কষ্টসাধ্য হউক না কেনঃ যেৰপে পারি, লেখা 
পড়া শিখিব। এইবপ অধ্যবসায়াৰঢ় হইয়াঃযে কিছু অর্থ 
তীঙ্কার হস্তে আসিতে লাগিল, প্রাণপণে তাহা সঞ্চয় 
করিতে লাগিলেন; এবং তাহা দিয়! সন্ভষ্ট করিয়া বয়ো- 
ধিক বালকদিগের নিকট বিদ্যা শিক্ষা আরম্ত করিলেন। 

ডুবাল, কিছু দিনের মধ্যেই অসম্ভব পরিশ্রম দ্বারা 
আপন অভিপ্রেত এক প্রকার সিদ্ধ করিয়া, ঘটনাক্রমে 
এক দিবস এক খানি পঞ্জিকা অবলোকন করিলেন । এ 

পর্জিকাতে জ্যোতিশ্চক্রের দ্বাদশ রাশি চিত্রিত ছিল। 
তিনি তদ্র্শনে অনায়াসেই স্থির করিলেন যে এই সম্স্ত 

আকাশমগুলস্থিত পদ্রীর্থ বিশেষের প্রতিমূর্তি হইবেক; 
সনোহ নাই। অনন্তর এ সকল প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত 
একদৃষ্টে নভোমগ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবৎ 
সেই সম্ুদায় দেখিলাম বলিয়৷ যাবৎ তাহার অন্তঃকরণে 
দু প্রত্যয় না জশ্সিল তাবৎ তিনি কোন মতেই ক্ষান্ত 
হইলেন না । রর 

কিয়দ্দিন পরে তিনি একদ। কোন মুদ্রাযন্ত্রালয়ের 

গবাক্ষের নিকট দরিয়া গমন করিতে করিতে তন্মধ্যে এক 
ভূগোল চিত্র দেখিতে পাইলেন। উহা পুর্ববদৃষ্ট সমস্ত 
বস্তু অপেক্ষায় উপাদেয় বোধ হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ 

ক্রয় করিয়া লইলেন') এবং কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত অবসর 
পাইলেই, অরন্যমন! ও অনন্যকর্্া হইয়া কেবল তাহাই 



৬৪ জীবনচরিত | 

পাঠ করিতে লাগিলেন। নাড়ীম্গুলস্থিত অংশ সকল 
অবলোকন করিয়! প্রথমতঃ এ সমস্তকে ফাান্স প্রচলিত 

লীগ অর্থাৎ সার্ধন্রেশের চিত্ত বোধ করিয়াছিলেন । 
পরন্ত সাম্পেন হইতে লোরেনে আসিতে এরূপ অনেক 
লীগ অতিক্রম করিতে হইয়াছে কিন্ত ভূচিত্রে উহাদিগের 
অন্তর অতি অপ্প লক্ষ্য হইতেছে এই বিবেচনা করিয়া 

সেই প্রথম সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া স্থির করিলেন। যাহা 
ইউক এই ভূচিত্র ও অন্য অন্য ভূচিত্র সকল অভিনিবেশ 
পুর্বক পাঠ করিয়! ক্রমে ক্রমে কেবল এসকল চিত্রেরই 
স্বৰপ ও তাৎপর্য্য সুক্গনা নুন্ুন্মৰূপে নিদ্ধারিত করিলেন 
এমন নহে ভূগোল বিদ্যা সংক্রান্ত প্রায় সমুদায় সত্তা 
ও সঙ্কেতের মর্ম গ্রহ করিতে পারিলেন। 

ডুবাল এইৰপে গাঢতর অনুরাগ ও অভিনিবেশ 
সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । কিন্ত অন্যান্য 

কবীবল বালকের! অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মাইতে আরস্ত 
করিল। অতএব তিনি বিজন স্থান লাভের নিমিত্ত নিতান্ত 

উদস্ক হইলেন। এক দিবস ঘটনাক্রমে ডিনিযুবরের 
নিকটে এক আশ্রম দর্শন করিয়া! এমন প্রীতি প্রাপ্ত হই- 
লেন যে তৎক্ষণাৎ মনে মনে সঙ্কপ্প রুরিলেন যে তত্রত্য 
তপস্বী পালিমানের অন্ুবর্তী হুইয়। ধর্ম চিন্তা বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিব। অন্তর তপস্বী 
মহাশয়কে আপন প্রার্থন জান্নাইলেন। পালিমান অনু- 
গ্রহ প্রদর্শনপুর্বক তীহার প্রার্থিত বিষয়ে সম্মত হইলেন 
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এবং আপন অধিকারে যে এক পদ শ্রন্য ছিল তাহীতে 

তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অনতি চিরকাল মধ্যেই 
পালিমানের কর্তৃপক্ষীয়ের৷ এ পদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত 
করিয়া পাঠাইলেন। 

লুনিবিলের প্রায় পাদোনক্রোশ অন্তরে, সেন্ট এম 
নামে এক আশ্রম ছিল, তথায় কতকগুলি তপস্বী বাস 

করিতেন। পালিমান সাধ্যান্ুসারে ডুবালের ক্ষোত শাস্তি 
করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের আশ্রমে তাহাকে এক অন্ধু- 
রোধ পত্র সমেত পাঠাইয়! দিলেন। সেই সতীর্ঘথ তপত্বী- 

দিগের আজীবনস্বৰূপ যে ছয়টি ধেনু ছিল ড্বালের প্রতি 

তাহারা তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন | বোধ 
হয়, ভপস্বী মহাশয়ের ডুবাল অপেক্ষা অত্ত ছিলেন কিন্তু 

তাহাদিগের কতকগুলি পুস্তক ছিল, তাহারা ডুবালকে 
তাহা পাঠ করিবার অনুমতি দিলেন । ডুবাল যে ষে 
কঠিন বিষয় স্বয়ং বুঝিতে না পারিতেন তাহা আশ্রমদ- 
শনাগত ব্যক্তিগণের নিকট বুঝিয়া লইতেন। এখানেও 
পুর্ধের মত কষ্ট স্বীকার করিয়া! যে কিছু অর্থ বাচাইতে 
পারিতেন অন্য কোন বিষয়ে ব্যয় না করিয়া তদ্দ্বারা 

কেবল পুস্তক ও ভূচিত্র মাত্র ক্রয় করিতেন। এই - 
স্থলে বিস্তর ব্যাঘাত সত্তেও লিখিতে ও অঙ্ক কষিতে 

শিখিলেন? 
কোন কোন ভূচিত্রের নিম্নভাগে সম্ভান্ত লোক বিশে- 

ঘের পরিচ্ছদ চিত্রিত ছিল তাহাতে গ্রিফিন; উৎক্রোশ- 
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পক্ষী;লাটুলদ্বয়োপলক্ষিত কেশরী ও অন্যান্য বিকটাকার 
অন্ভূত জন্ত নিরীক্ষণ করিয়া আশ্রমাগত কোন ব্যক্তিকে 
জিত্বাসা করিলেন পৃথিবীতে এবম্বিধ জীব আছে'কি না। 
তিনি কহিলেন কুলাদর্শ নামে এক শান্ত্রআছে এই সমস্ত 
তাহার সঙ্কেত । শ্রবণ মাত্র এ শব্দটা লিখিয়া লইলেন 

এবং অতি সত্বর হইয়া নিকটবত্তী নগর হইতে উক্ত 
বিদ্যার এক পুস্তক ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং অবিলম্বে 

তদ্বিবয়ের বিশেষজ্ঞ হইয়া! উঠিলেন | : 

জ্যেতির্বিদ্যা ও ভূগোলবত্তাস্ত অধ্যয়নে ডুবাল অ- 
ত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন | তিনি সর্বদাই সন্নিহিত বিপিন 
মধ্যে নির্জন প্রদেশ অন্বেষণ করিয়া লইতেন এবংএকাকী 

তথায় অবস্থিত হইয়। নির্মল নিদ্যাঘরজনীর অধিকাংশ 
জ্যোতির্ম গুল পর্ধ্যবেক্ষায় যাপন করিতেন ও মস্তকোপরি 

পরিশোভমান মৌক্তিকময় নভোম গুলের বিষয় সমধিক 
ৰপে জানিতে মনোরথ করিতেন--যেৰপ অবস্থা,মনো- 

রথের অধিক আর কি ঘটিতে পারে । জ্যোতির্গণের 
বিষয় বিশিষ্ট ৰূপে জানিতে পারিবেন এই বাসনায় অত্তযু- 
নত ওকবৃক্ষ শিখরোপরি বন্যদ্রাক্ষা ও উইলো৷ শাখার 

পরস্পর সংযোজনা করিয়া সারসকুলায়সন্সিভ এক প্রকার 
বসিবার স্থান নির্মাণ করিলেন। * 

ডুবালের ক্রমে ক্রমে যত জ্ঞান বৃদ্ধি হইতৈ লাগিল 
পুস্তক বিষয়েও তত আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্ত 
পুস্তক ক্রয়ের যে নির্ধারিত উপায় ছিল তাহার সেরূপ 
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বৃদ্ধি হইল না । অতএব তিনি আয় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত 
৫ পাতিয়া জন্ত ধরিতে আরম্ত করিলেন ও কিয়ৎকাল 
ই ব্যবসায় দ্বারা কিছু কিছু লাভও করিতে লািলেন 

আয় বৃদ্ধি সম্পাদন নিমিত্ত কখন কখন অত্যন্ত ছ্ঃসাহ- 

সিক ব্যাপারেও প্রব্ত্ত হইতে পরাজুখ হইতেন না। 
একদ। তিনি কানন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 

রৃক্ষোপরি এক অতি চিন্কণলোম! অরণ্যমার্জার অবলো- 

কন করিলেন। ইহা অনেক উপকারে আসিবে এই বিবে- 
চন! করিয়৷ তৎক্ষণাৎ বৃক্ষোপরি আরোহণ পুর্বক অতি 
দীর্ঘ যি দ্বার! মাজ্জ্ীরকে অধিষ্ঠান শাখা হইতে অবতীর্ণ 
করাইলেন। বিড়াল দৌড়িতে আরস্ত করিল। তিনিও 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । উহা এক তরুকোটরে 
প্রদেশ করিল; পরে তথ! হইতে ত্বরায় নিষ্কাশিত করি- 

বামাত্র তাহার হস্তে পরি ঝাপিয়া পড়িল । অনন্তর উভ- 

য়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ত হইলে, কুপিত বিড়াল তাহার 
মস্তকের পশ্চড্ভগে নখ প্রহার করিল। ডুবাল তথাপি 

উহাকে টানিতে লাগিলেন । বিড়াল আরে! শক্ত করিয়া 
ধরিল ; পরিশেষে খর নখর দ্বার৷ চর্শের যত দুর আক্র- 
মণ করিয়াছিল প্রীয় সমুদ্দায় অংশ উঠাইয় লইল। অন- 
স্তর ডুবাল নিকটবর্তী, বৃক্ষোপরি বারম্বার আঘাত করিয়া 
মার্জারের প্রাণসংহার করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্ললোচনে 

তাহাকে গৃহে আমিলেন। আর ইহ দ্বার! প্রয়োজনো- 
পযোগা কিছু কিছু পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিৰ এই . 
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আহ্লাদে বিরালরূত ক্ষতরেেশ একবার মনেও করি- 
লেন না। 

ডুবাল বন্যজন্তর উদ্দেশে সর্বদাই এইৰূপ সঙ্কটে 
প্রবৃত্ত হইতেন এবং লুনিবিলে গিয়! সেই সেই পশুর চর্ম 
বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুস্তক ও ভূচিত্র ক্রয় 

করিয়া আনিভ্েন। 
পরিশেষে এক শুভ ঘটন হওয়াতে অনেক পুস্তক 

সংগ্রহ করিতে পারিলেন। এক দিবস শরৎকালে অরণ্য 
মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সন্মুথবর্তাঁ শুক্ক পর্ণ রাশিতে 

আঘাত করিবামাত্র ভূতলে কোন উজ্জ্বল বস্তু অবলোকন 
করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হস্তে লইর।৷ দেখিলেন উহা 
্বর্ণময় মুদ্রাঠ উহাতে উত্তমৰূপে . তিনটি মুখ উৎকীর্ণ 

আছে। ভুবাল ইচ্ছা করিলেই এ স্বর্ণ ময় মুদ্রা আত্মসাৎ 
করিতে পারিতেন । কিন্তু তিনি পরের দ্রব্য অপহরণ 

করা গহিত ও অধর্মাহেতু বলিয়া জানিতেন অতএব পর 

রবিবারে লুনিবিলে গিয়া তত্রত্য ধর্্াধ্যক্ষের নিকট 
নিবেদন করিলেন-মহাশয়! অরণ্য মধ্যে আমি এক স্বর্ণ 

মুদ্রা পাইয়াছি । আপনি এই ধর্্মালয়ে ঘোবণ। করিয়! 
দেন যে ব্যক্তির হারাইয়াছে তিনি সে এনের আশ্রমে 
গিয়! আমার নিকটে আবেদন করিলেই আপন বস্ত 
প্রাপ্ত হইবেন | 

কয়েক সগ্ডাহের পর ইংলগ্ড দেশীয় ফর নামে 
এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে সেন্ট এনের আশ্রমদ্বারে উপ- 
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স্থিত হইয়া ডুবালের অন্বেষণ করিলেন এবং ডুবাল 
উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কি এক মুদ্রা পাই- 
য়াছ? ভুবাল কহিলেন হাঁ মহাশয়! তিনি কহিলেন আমি 
তোম্বার নিকট বড় বাধিত থাকিলাম সে আমার মুদ্রা । 
ডুবাল কহিলেন ক্ষণেক অপেক্ষা করিতে হইবেক অগ্র্রে 
আপনি অনুগ্রহ করিয়া! কুলাদর্শান্থুযায়ী ভাষায় নিজ 
আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন করুন তবে আমি আপনাকে 
মুদ্রা দিব। তখন সেই আগন্তক কহিলেন অহে বালক ! 
তুমি আমাকে পরিহাস করিতেছঃকুলাদর্শের বিষয় তুমি 
কি বুঝিবে। ড্বাল কহিলেন সে যাহা হউক আপনি 
নিজ আতিজাতিক চিহ্বের বর্ণন না করিলে মুদ্রা পাই- 
বেন না। ও 

ডুবালের নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে চমতকৃত হইয়! ফর- 
ষটর স্াহার জ্ঞান পরীক্ষার্থে তাহাকে নান! বিষয়ে ভূরি 
ভূরি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । পরিশেষে তৎরুত 
উত্তর শ্রবণে সন্তষ্ট হইয়৷ নিজ আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন 
দ্বারা তাহার প্রার্থনা সিদ্ধ করিয়া সুদ্রা গ্রহণ পুর্ববক দুই 
স্বর্ণ পুরস্কার দিলেন £ এবং প্রস্থান কালে ড্বালকেঃ 
মধ্যে মধ্যে লুনিবিলে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে কহিয়া 
দিলেন। পরে ডূবাল যখন 'যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতেন প্রতিবারেই তিনি তাহীকে এক এক রজত মুর! 
দিতেন। এইরূপে করটরের নিকট মুদ্র! ও পুস্তক দান 
পাইয়া সেন্ট এনের রাখালের পু্তকালয়ে চারি শত খণ্ড 
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পুস্তক সংগৃহীত হইল । তশ্ধ্যে বিজ্ঞান শাস্ত্র ও পুরা- 
রত্ত বিষয়ক বহুতর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছিল | 

এইৰপে ডুবাল দ্বাবিংশতি বৰ বক্ন৪ক্রম প্রাপ্ত হই- 

লেন, কিন্তু এপর্য্স্ত আপনার হীন অবস্থা পরিব্বত্তের 

চেষ্টা এক দ্বিবসের নিমিত্তেও মনে আনেন নাই। ফলতঃ 

এখনও তিনি জ্ঞান ব্যতীত সর্ধ বিষয়েই রাখাল ছিলেন। 
প্রতিদিন গোচারণ কালে তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া আপ- 
নার চারি দিকে ভূচিত্র ও পুস্তক সকল বিস্তূত করেন 
এবং ধেন্গুগণের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে কিঞ্ঃমাত্রও মনো- 

যোগ না রাখিয়া কেবল অধ্যয়ন বিষয়েই নিমগ্ন হইয়া 
থাকেন। ধেনু সকলও সচ্ছন্দ ৰপে ইতস্ততঃ চরিতে 
থাকে। 

একদ! তিনি এইরূপে অবস্থিত আছেন এমন সময়ে 

সহসা এক সৌম্যূর্তি পুরুব আসিয়৷ তাহার সম্ম্খবস্ভা 
হুইলেন। ভুবালকে দেখিয়া তাহার হৃদয়ে যুগপৎ 
কারুণ্য ও বিস্ময় রসের উদয় হইল। এই মহান্ুুভাঁব 
ব্যক্তি লোরেনের বাজকুমারদিগের অধ্যাপক, নাম কৌন্ট 

বিডাম্পিয়র । ইনি ও রাজকুমারগণ এবং অন্য এক 
অধ্যাপক স্গয়া করিতে গিয়াছিলেন। সকলেই এঁ 
অরণ্যে পথহারা হন । কেট মহীশয়+ অসৎস্কৃত বিরল- 
কেশ অতি হীনবেশ রাখালের চতুর্দিকে পুস্তক ও ভূচি- 
ব্ররাশি প্রসারিত দেখিয়া এমন চমত্কৃত হইলেন যে এ 

অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত স্বীয় সহচরদি- 
গকে তথায় আনয়ন করিলেন । 
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এইৰূপে মুগয়াবেশধারী দেশাধিপতনয়ের। ভবালকে 
চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া! দণ্ডায়মান হইলেন । এই স্থলে 
পাঠকদিগের স্মরণার্থে ইহা লিখিলে অসঙ্গত হইবেক 
না মে এ কুমারদ্রিগের মধ্যে এক জন পরে মেরিয়! 

থেরিসার পাণিগ্রহণ করেন এবং জর্মানি রাজ্যের সম্রাট 
হয়েন। 

এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া সকলেই একবারে 

মুগ্ধ হইলেন? পরিশেবে যখন কতিপয় প্রশ্ন দ্বার তাহার 
বিদ্যা ও বিদ্যাগমের উপায় সবিশেষ অবগত. হইলেন 

তখন তাহারা বাক্পথাতীত বিস্মর় ও সন্তোষ সাগরে 
মগ্নহইলেন। সর্বজ্যেষ্ঠ রাজকুমার তৎক্ষণাৎ কহিলেন 
তুমি রাজসংসারে চল,আমি তোমাকে এক উত্তম কর্মে 
নিযুক্ত করিব। ডুবাল কোন কোন পুস্তকে পাঠ করি- 
যাছিলেন রাজসংসারের সংজবে মনুব্যের ধর্ম ভ্রংশ হয়; 
এবং নান্সিতেও দেখিরাছিলেন বড় মানবের অনুচরের। 

প্রায় লম্পট ও কলহপ্রিয় । অতএব অকপট বাক্যে কহি- 
লেন আমার রাজসেবায় অভিলাষ নাই; বরৎ চিরক্থাল 
অরণ্যে থাকিয়া গোচারণ করিয়া নিরুদ্বেগে জীবন ক্ষেপণ 
করিব; আমি এইু অবস্থায় সম্পূর্ণ স্থখী আছি। কিন্ত 
ইহাঁও কহিলেন যদি মহ্বাশয় আমার অপুর্ব অপুর্ব পুস্তক 
পাঠ ও সমধিক বিদ্যা ও জ্ঞান লাভের স্থযোগ করিয়া 
দেন তবে আমি আপন্কার অথবা যে কোন ব্যক্তির 

সমভিব্যাহারে যাইতে প্রস্তত আছি । 



নি 
দৎ জীবনচরিত | 

রাজকুমার এই উত্তর শ্রবণে অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন ) 
এবং রাজধানীতে প্রত্যামন পূর্বক,ডূবালের যথানিয়মে 
সৎপণ্তিত ও ও সছুপদেশকের নিকট বিদ্যা ধ্যয়ন সমাধানের 
নিমিত্ত নিজ পিতা ডিউককে সম্মত করিয়া, প্রোণ্টে 
মৌসলের জেম্ুটদিগের সংস্থপিত বিদ্যালয়ে তাহাকে 
পাঠাইয়া দিলেন। 

ডূবাল তথায় ছুই বৎসর অবস্থিতি করিয়া জ্যোতিব 
ভূগোল, পুরারৃত্ত ও পৌরাণিক বিষয় সকল অধিক রূপে 
অধ্যয়ন করিলেন। তদনস্তর ৯৭১৮ খুঃ অব্দের শেষ- 
ভাগে ডিউকের পারিস যাত্রাকালে তদ্দীয় সম্মতিক্রমে 
তৎসমভিব্যাহারে গমন করিলেন, এই অভিপ্রায়ে যে 
তত্রত্য অধ্যাপকদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পা 
বেন। অনন্তর পর বৎসর তিনি তথা হইতে লুনিবিলে 

প্রত্যাগমন করিলে ডিউক মহাশয় তাহাকে সহত্র মুদ্রা 
বেতনে আপনার পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ও সাত শত মুদ্রা 

বেতনে বিদ্যালয়ে পুরাব্ত্তের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন 
এব্ং কোন বিষয়ে কোন নিয়মে বদ্ধ না করিয়। সচ্ছন্দে 
রাজবাটীতে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন । 

তিনি পুরার্ত্তে ষেউপদেশ দিতে লাগিলেন তাহাতে 
এমন সুখ্যাতি হইল যে অনেকানেক বৈদেশিকেরাও 

শুশ্রাধাপরবশ হইয়৷ লুনিৰবিলে আনিয়াছিলেন । 
ডুবাল স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ও লোকরপ্জন ছিলেন। 

'তিনিঃ আপনার পুর্ধবতন হীন অবস্থার কথ। উদ্বাপন 
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হইলে তছুপলক্ষে কিধি্মাত্রও লঙ্জিত ব। ক্ষুব্ধ না হইয়া; 
এবং সেই অধস্থায় ষে, মনের সচ্ছন্দে কালযাপন করি- 
তেন ও ত্রমে ক্রমে জ্ঞানের উপচয় সহকারে অন্ধঃকরণ 

মধ্যে যে নব নব ভাবোদয় হইত সেই সমস্ত বর্ণন। ক- 

রিতে করিতে অপর্ধ্যাপ্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন। 
তিনি প্রথমসংগুহীত বহুসংখ্যক অর্থ দ্বারা সেন্ট 

এনের আশ্রম পুনর্নির্মাণ করিয়া দেন এবং তথায় আপ- 
নার নিমির্তেও এক গৃহ নিম্মাণ করান। অনন্তর১তরুতলে 

উপবিষ্ট হইয়। রাজকুমারগণ ও তীহাদ্দিগের অধ্যাপক 
দিগের সহিত যেৰপে কথোপকথন করিয়ছিলেন,কে।ন 

নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা,ঃসেই অবস্থা ব্যগুক এক আলেখয 

প্রস্তুত করাইলেন এবং ডিউকের সম্মতি লইয়া স্বপ্রত্য- 

বেক্ষিত পুত্তকালয়ে স্থাপন করিলেন । কিয়ৎকাল পরে 

জন্মভূমি দর্শন বাসনা পরবশ হইয়া! তথায় গ্মমন করি- 
লেন এবং যে তবনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তত্রত্য 

শিক্ষকের ব্যবহারার্ধে প্রশস্তৰপে নিশ্মীণ করাইলেন ; 

আর গ্রামস্থ লোকের জলকষ্ট নিবারণার্ধে নিজ ব্যয়ে 
অনেক কুপ খনন করাইয়া দিলেন । রি 

১৭৩৮ খুঃ অন্দে১ ডিউকের মৃত্যুর পর তদীয় উত্ত- 
রাধিকারী লোরেনের বিনিময়ে টস্কানির আধিপত্য গ্রহণ. 
করিলে;রাজকীয় পুস্তকালয় ফোরেন্স নগরে নীত হইল। 
ড্বাল তথায় পুর্বব্ৎ পুত্তকাধ্যক্ষের কার্ধ্য নির্ববাহ করিতে 

ঙ ১৩ 
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লাগিলেন । তাহার অভিনব প্রভুঃ হঙ্গরির রাজ্ৰীর পাণি 
গ্রহণ দ্বার! অত্থযুক্নত সম্রাট পদ প্রাপ্ত হইব, বিয়েনার 
পুরাতন ও নুতন টঙ্ক, পৃথিবীর অন্যান্য ভাগ প্রচলিত 
সমুদীয় টক্ক সংগ্রহ করিবার বাসনা করিলেন। ভুবালের 
টঙ্কবিজ্ঞান বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। অতএব 
তাহাকে উক্ত টঙ্কালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন £ এবং 
রাজপল্লী মধ্যে রাজকীয় প্রাসাদের অদূরে তীহার বাস 
স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ভূবাল প্রায় সপ্তাহে এক 
দিন মহারাজ ও রাজমহিষীর সহিত ভোজন করিতেন । 

এইৰূপে অবস্থার পরিবর্ত হইলেও তাহার স্বভাৰ 
ও চরিত্রের কিঞ্চিম্মাত্র পরিবর্ত হইল না। ইউরোপের 
এক অত্যন্ত বিষয়রস পরায়ণ নগরে থাকিয়াও, তিনি 

লোরেনের অরণ্যে যেৰ্প খজুস্বভাব ও বিদ্যোপার্জ্ানে 
একাগ্র ছিলেন, সেই ৰূপই রহিলেন। রাজা ও রাজ্জী 

তাহার রমণীয় গুণগ্রামের নিমিত্ত অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন 
ছিলেন$ এবং তাহার প্রমাণ স্বৰপ তাহাকে ১৭৫১ খবঃ 
অন্দেঃ আপন পুত্রের উপাচার্য্যের পদ প্রদান করেন। 
কিন্ত তিনি কোন কারণ বশতঃ এই সম্মানের পদ অস্থী- 

কার করিলেন। রাজসংসারে তীহ্ার গতিবিধি এত 

'অপ্প ছিল যে, কোন কোন রাজকুমারীকে কখন নয়ন" 
গোচর করেন নাই, স্থতরাৎ তিনি তাহাদিগকে চিনি- 
তেন ন। পরে সময় বিশেষে এই কথ উত্থাপন হইলে 

এক রাজকুমার কহিয়াছিলেন ডুখাল যে আমার ভগিনী- 
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দিগকে জানেন না ইহাতে আমি আশ্চর্য্য বোধ করি না, 
কারণ আমার'ভগিণীর। পৌরাণিক পদার্থ নহেন । 

এক দিবস তিনি অনুমতি গ্রহণ ব্যাতিরেকে চলিয়! 
যাইুতেছেন দেখিয়া, সত্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি 
কোথায় যাইতেছেন। ডুবাল কহিলেন গাব্রিলির গান 
শুনিতে । নরপতি কহিলেন সেত ভাল গাইতে পারে 
না। কিন্ত বাস্তবিক সে ভাল গাইত১ অতএব ডুবাল 
উত্তর দিলেন আমি মহারাজের নিকট বিনয় বাক্যে 
প্রার্থনা করিতেছি এ কথা উচ্চ স্বরে কহিবেন ন!। রাজা 
কহিলেন কেন। জ্বাল কহিলেন কারণ এই যেঃ মহা- 
রাজের পক্ষে ইহ! অত্যন্ত আবশ্যক যে সকলে আপন. 
কার কথায় বিশ্বাস করে? কিন্ত এই কথায় কোন ব্যক্তি 
বিশ্বাস করিবেক না। বাস্তবিক ডুবাল কোন কালেই : 
প্রসাদাকাজক্ষী চাটুকার ছিলেন না। 

এই মহীনুভাব ধর্মাত্সাঃ জীবনের শেষদশ সচ্ছন্দে 
ও সম্মানপুর্বক যাপন করিয়া ১৭৭৫ খবঃ অব্দেঃ একা- 

শীতি বৎসর বয়ঃক্রমে কলেবর পরিত্যগে করিলেন । 
ধাহার। ডূবালকে বিশে পে জানিতেন এক্ষণে তীহারা 

সকলেই তীহার “দেহাত্যয় বার্তা শ্রবণে শৌকাভিভূত- 
হইলেন। এম ভি রোশ মামক তাহার এক বন্ধু তাহার 

মৃত্যুর পর তল্লিখিত সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ছুই 
খণ্ড পুস্তকে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। মাম্সল 
এনফ্েঁশিরা সোলোফক্.নাম্্ী সরকেশিয়! দেশীয়া এক. 
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স্থুশিক্ষিতা যুবতী/দ্বিতীয় কাথিরিনের শয়নাগার পরিচা- 
রিক। ছিলেন তাহার সহিত ডুবালের জীবনের শেষ 
ত্রয়োদশ বৎসর যে লেখালেখি চলিয়াছিল সে সমুদায়ও 
মুদ্রিত হইল। সকলে স্বীকার করেন, তাহাতে উভয় 
পক্ষেরই অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে । 
বৃদ্ধবয়সে ৰপবতী যুবতীদিগকে প্রিয় বিবি বলিয়৷ সম্বো- 
ধন করা দৃষণাবহ নহে; এই নিমিত্ত তিনি পূর্বোক্ত 
রমণী ও অন্যান্য যে যে গুণবতী কামিনীদিগকে ভাল 
বাসিতেন সকলকেই উক্ত বাক্যে সম্বোধন করিতেন । 

এই সকল দেখিয়। যদিও নিশ্চিত বোধ হইতে পারে 
ভুবাল কামিনীগণ সহবাসে পরাজুখ ছিলেন না + কিন্তু 

তাহাদের অধিকতর মনোরঞ্জন হইবে বলিয়া কখন 
পরিচ্ছদ পরিপাটার চেষ। করেন নাই । ফলতঃ অস্তিম 
কাল পর্য্যন্ত তাহার বেশ ও চলন প্রায় পর্বের ন্যায় 
গ্রাম্যই ছিল। ক্লুবকদিগের ন্যায় চলিতেন এবং সর্বদা 
কষ্পিঙ্গল অঙ্গাবরণ” সামান্য পরিধান, ঘন উপকেশ; 

কৃষ্ণবর্ণ রোমজু চরণাবরণ পরিতেন এবং লৌহকন্টকার্ত 
স্থল উপানহ' ধারণ করিতেন । তিনি যে পরিচ্ছদ পরি- 

পাটা বিষয়ে একপ অনাদর করিতেন তাঁহা কোন ৰপেই 
কৃত্রিম নহে। তাহার জীবনের, পূর্বাপর অবেক্ষণ 
করিলে, স্পষ্ট বোধ হয় যে কেবল নির্মল জ্ঞানালোক- 

সহকৃত খু স্বভাব বশতই এরূপ হইত । এই বিষয়ে 
এক উদাহরন প্রদর্শিত হইলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারি- 
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' বেক। তীহার এক জন কর্মমকর ছিল তিনি তাহাকে 
ভৃত্য বোধ না করিয়া বন্ধুমধ্যে গণনা করিতেন। সে 
ব্যক্তি বিবাহিত পুরুষ ১ অতএব তিনি প্রতিদিন সকাল- 
রাব্েই তাহাকে গৃহ গমনের অনুমতি দিতেন, এবং 
তৎপরে যথাকথঞ্চিৎ স্বহস্তেই সামান্য ৰপ কিঞ্চিৎ 
আহার প্রস্তত করিয়া লইতেন। 

ডুবাল স্বীয় অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় মাত্র 
সহায় করিয়! ক্রমে ক্রমে অনেকবিধ জ্ঞানোপার্জন দ্বারা 
তৎকালীন প্রায় সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাবান্ 
হইয়াছিলেন। আর রাজসংসারে ব্যাপক কাল অব- 
স্থিতি করিলে মনুব্যমাত্রই প্রায় আত্মশ্লাঘা ও ভুক্ষিয়া- 
সক্তির পরতন্ত্র হয়ঃ কিন্তু তিনি তথায় অর্ধ শতাব্দীর 
অধিক কাল যাপন করিয়াছিলেন তথাপি অতিদীর্ঘ 
জীবনের অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত এক মুহুর্তের নিমিত্তেও চরি- 
ত্রের নিম্মলতা বিষয়ে লোরেনাবস্থানকালের রাখাল 
ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। তাহার পুর্ব্বতন হীন অব- 
স্থার ছুঃসহ ক্রেশ প্রপঞ্মাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছিল 
সরলহৃদয়তা, যদৃচ্ছালাভসন্তোষ ও প্রশান্তচিত্ততা অস্তিম 
ক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃতই ছিল। 

মি 



৭৮. 

টামস জেঙ্কিন্ন 

এক্ষণে আমরা এমন এক অদ্ভুত ব্যাপার লিখিতে 

প্রবৃত্ত হইতেছি যে তাহা দৃরদেশ বা অতীত কালে ঘটিলে 
তাহাতে বিশ্বাস জন্মাইবার সম্ভাবনা ছিল না; এবং বোধ 
হয় উক্ত হেতৃবশতঃ আমর! এ বিষয় লিপিবদ্ধ ও প্রচা- 
রিত করিতে উদ্যত হইতাম না । কিন্তু বর্ণনীয় বিষয় 
অত্যন্ত সন্গিহিত দেশে ও সন্গিহিত কালে ঘটিয়াছে। 
অতএব কোন অংশ অপ্রমাণিক বোধ হইলে অনায়াসে 

প্রামাণ্য সংস্থাপন কর! যাইতে পারিবে) এই নিমিত্ত 
আমরা অসন্কুচিত চিত্তে এ বিবয় প্রচার করিতেছি'। 

টামস জেঙ্কিন্স আফিকাদেশীয় কোন রাজার পুভ্র। 
তাহার আকার কাফরির সমুদায় লক্ষণোপেত ছিল। 
তাহার পিতা বহ্বায়ত গিনি উপকূলের অন্তর্গত লিটিল 
কেপ মৌপ্ট সংক্ষিত স্থান ও তৎপুর্বববর্তী জনপদের 

অনেকাংশের অধিপতি ছিলেন। এই উপকূলে ব্রিটে- 
নীয় সাংবাত্রিকের! দাস ক্রয়ার্থ সর্ব! গ্রতায়াত করিত। 
কাফরিরাজ শরীরগত কোন বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত ব্রিটেনীয় 
নাবিকদিগের নিকট কুকুটাক্ষ নামে বিখ্যাত ছিলেন। 
উয়ুরোপীয়ের! সত্যতা ও বিদ্যার প্রভাবে বাণিজ্য বিষয়ে 
কাফরি জাতি অপেক্ষা অনেক উত্রুষ হহা। প্রত্যক্ষ 
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করিয়। তিনি আপন জ্যেষ্ঠ পুভ্রকে বিদ্যান্ুশীলনার্থে 
বিটনে পাঠাইবার নিশ্চয় করিলেন । স্কটলগ্ডের অন্তর্গত 
হাউয়িক প্রদেশীয় কাণ্ডেন স্বানষ্টন এই উপকূলে আ- 
সিয়া.হস্ভিদস্তঃ স্বর্ণ রেণু প্রভৃতি ক্রয় করিতেন | কাফরি- 
রাজ তাহার সহিত এই নিয়ম স্থির করিলেন যে আপনি 
আমার পুষ্রকে স্বদেশে লইয়া গিয়া কতিপয় বৎসরে 
স্থশিক্ষিত করিয়া আনিয়া দিবেন; তাহা হইলে আমি 
এতদ্দেশোৎপন্ন পণ্য বিষয়ে আপনকার পক্ষে বিশেষ 

বিবেচনা করিব। 
এই বালক যে প্রকারে স্বনষ্টনের হস্তে ন্যস্ত হই- 

লেন তাহা তাহার অন্তঞ্করণে কিছু কিছু জাগৰক ছিল। 
প্রস্থান দিবসে তীহার পিতা মাতা কতিপয় কৃষ্ণকায় মহা- 

মাত্র 'সমভিব্যাহারে উপকূল সন্নিহিত এক উন্নত হরিত 

প্রদেশের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। বালক যথাবিধানে 
পোতবণিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন। তাহার জননী 
রোদন করিতে লাগিলেন। স্বানফটন ধর্্প্রমাণ অঙ্গীকার 

করিলেন আপনাদিগের পুক্র যত পারেন তত বিদ্র্ু 
শিখাইয়। কতিপয় বৎসরের পর আনিয়া দিব। অনন্তর 
এ বালক পোতোপরি আনীত হইলেন এবং পোতপতি 
যদৃচ্ছ। ক্রমে তাহার নাম টামস জেঙ্কিন্স রাখিলেন । 

স্বানষ্টন, জেঙ্কিন্দকে হাউয়িকে আনয়ন করিয়া 
আপন প্রতিজ্ঞ পরিপালনের যথোচিত উপায় দেখিতে- 

ছেন এমন সময়ে ছুর্দেববশতঃ কালগ্রাসে পতিত হুই- 
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লেন। এৰূপ ছুর্ৈব ঘটিলে কি হইবে তাহার কোন 
প্রতিবিধান কর! না থাকাতে জেক্কিন্দের কেবল বিদ্যা 
শিক্ষারই প্রতিবন্ধ উপস্থিত হইল এমন নহে গ্রাসাচ্ছাদ- 
নাদিৰপ অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়েও যৎপরোনাস্তি, ক্রেশ 
হইতে লাগিল। হাউয়িকে টৌন ইন নামক পান্থনিবাসের 
অন্তর্গত এক গৃহে স্বানষ্টনের প্রাণত্যাগ হয়। তথায় 
জেঞ্িন্ন স্কটদেশীয় ছুরন্ত হেমন্তের শীতে ত্রিয়মীণ হুই- 
যাও সাধ্যান্থুমারে তাহার শুশ্রাা করিতে ত্রুটি করেন 
নাই। স্বানষ্টনের মৃত্যুর পর তিনি শীতে কি পর্য্যন্ত 
ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। পরিশেষে সেই 
স্থানের অধিকারিণী বিবি ত্রৌন রন্ধনাগারের রাশীরুত 
প্রজ্বলিত জ্লনসন্গিধানে তাহাকে আনয়ন করিলেন । 
সমুদায় বাটীর মধ্যে কেবল এ স্থানই তাহার সচ্ছন্দীবা- 
সের যোগ্য ছিল। তিনি বিবি ব্রোনের এই দয়ার কার্ধ্য 
চিরকাল স্মরণ করিতেন । 

জেঙ্কিন্স সেই পাস্থনিবাসে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করি- 
ল্রেন। পরে মৃত স্বানউনের অতি নিকট কুটুম্ব টিবিয়ট- 
হেডবাসী এক কৃষক তদীয় সমস্ত তার গ্রহণ পুর্ববক 
তাহাকে স্বীয় আবাসে আনয়ন করিলেন। তথায় তিনি 

_ শ্বকরশাবক ও হংস কুকুটান্দি গ্রযম্য বিহঙ্গম গণের রক্ষ- 
পাবেক্ষণ প্রভৃতি নিকৃন্ট কর্ম করিতে লাগিলেন। পান্থ্- 
নিবাস হইতে প্রস্থান কালে তিনি-কোন রূপে ইঙ্গরে- 

জীর এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেন না । কিন্তু এখানে 
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আসিয়। অতি ত্রায় সেই প্রদেশের প্রচাজিত ভাষা উচ্চা- 

রণের সমুদায়'নিয়ম সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন । ল-র 

বাটীতেযে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 

কিছুকাল রাখালের কর্ম করেন। তত্পরে এক প্রকার 

ভূণ শকটপুর্থ করিয়া হাউয়িকে বিক্রয় করিতে লইয়া 
যাইতেন। এই কর্ম এমন উত্তমরূপে নির্বাহ করিতেন 

গৃহস্বামী তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্ভষ্ট ছিলেন । 
জেঙ্গিন্স দৃঢ়কায় হইলে পর, ফলনাসনিবাসী লেডল! 

নামক এক ব্যক্তি কোন অনির্ণীত হেতু বশতঃ তাহার 
প্রতি সদয় হইয়া সেই গৃহস্বামীর নিকট প্রার্থনাপুর্ববক 
আপন বাটীতে আনিয়। রাখিলেন। কৃষ্তকায় জেক্কিন্স 

ফলনাসে আসিয়া সকল কর্মই করিতে লাগিলেন; কখন 
রাখাল হইতেন,কখন বা মন্দুরায় কর্ম করিতেন; ফলতঃ 
তিনি কর্মমাত্রেই হস্তার্পণ করিতে পারিতেন । তাহার 
বিশেষ কন্ম এই নির্দিষ্ট ছিল যে? সর্বপ্রকার সংবাদ 

অইয়। হাউয়িকে যাইতে হইত । অত্যন্ত মেধা থাকাতে 

তিনি এই কর্মে বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন । অনন্তর তিনি 

এঁ লেডলার এক জন প্ররুত ক্ৃষাণ হইয়া উঠিলেন। 
এই সময়েই বিদ্যা শিক্ষা! বিষয়ে তাহার .প্রথম অন্থু- 

রাগ জনে । তিনি প্রথম ফিরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন 
সে বিষয় জ্ঞাত নহে। বোধ হয় এই বালকের বিদ্যা শিক্ষা! 

বিষয়ে অবশ্যকর্তব্যত! বোধ ছিল; এবং এইৰপ ছুর- 
বস্থায় যত দূর হইতে পারে পিতার মানস রি করিবার 

১১ 
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নিমিত্ত তিনি নিতান্ত উৎস্থক ছিলেন । ইহা সম্ভব বোধ 
হইতেছে লেডলার সন্ভানদিগের অথব! তাহার গৃহদাসী 
দিগের নিকট শিক্ষা আরম্ভ করেন। 

লেডলা অতি অণ্প দিন মধ্যেই জেঙ্কিন্সকে বর্তিকার 
শেষ গ্রহণে বিশেব ব্যগ্র দেখিয়! বিস্ময়াবিউ হইলেন । 

জেঙ্কিন্স দশা ও বসার অবশেষ সম্মুখে দেখিলেই তৎ- 

ক্ষণাৎ তাহা লইয়া মন্দুরার উপরিমঞ্চে লুকাইয়। রাখি- 
তেন। এই সকল লইয়া তিনি কি করেন এ বিষয়ে 
সকলের অন্তঃকরণে নান! সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। 

স্বরায় তত্রত্য লোক সকল কৌতুহলপরতন্ত্র হইয়া-জেঙ্গিন্স 
বাসায় গিয়। কি করেন, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে 

আরম্ত করিল। কিন্ত সকলেই দেখিয়৷ চমতক্কৃত হইল 
যে এ দীন বালক এক পুস্তক ও প্রস্তরফলক লইয়া অক্ষর 
লিখিতে অভ্যাস করিতেছেন। দৃষ্ট হইল একটি পুরাতন 
বীণাষন্ত্রও তাহার নিকটে আছে। এ যন্ত্রের জন্যে 

অধঃস্থিত অশ্বদিগকে বহুসংখ্যক রাত্রি অস্থুখে যাপন 

করিতে হইত | 
এই ৰূপে বিদ্যানুশীলনে তাহার অনুরাগ প্রকাশ 

হওয়াতে লেডল৷ তীহাকে কোন প্রতিবেশিসংস্থাপিত 
বৈকালিক পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতে অনুমতি দিলেন। 
তিনি তথায় অন্প দিন মধ্যে এমন বিদ্যোপার্জন করি- 
লেন যে সেই প্রদেশের সম্মদায় লোক শুনিয়া চমত্কুত 
হইল। যেহেতু কখন কাহারও বোধ ছিল না যে কাকি- 
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জাতি কোন কালে বিদ্যার্থা হইতে পারে। যাহা হউক, 
যদিও তাহাকে লেডলার ক্ষেত্রসৎক্রান্ত নীচ কর্পেই 
নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতে হইতস্তথাপি তিনি অবকাশমতে 
ক্রমে ক্রমে বিনা সাহায্যে আপনা আপনি লাটিন ও 
গ্রীক অধ্যয়ন করিতে আরস্ত করিলেন। 

এক বালকের সহিত ক্রীাহার বন্ধুতা ছিল। সেই বালক 
উক্ত ভাবাদ্বয়ের অধায়নার্থ যে ষে পুস্তক আবশ্যক 
তাহ! তাহাকে পাঠ করিতে দিতেন । আমর! যে সকল 

বৃত্তান্ত লিখিতেছি এ বালক বন্ধুই অধিক বয়সে তৎ 
সমুদ্ধায় আমাদের নিকট প্রেরণ করেন। লেডলারা স্ত্রী 
পুরুষে তাহার ইষ্টসিদ্ধি বিষয়ে বথাশক্তি আনুকুল্য 
করিয়াছিলেন 5 কিন্তু নিকটে লাটিন ও গ্রীক শিক্ষার 
বিদ্যালর ন! থাকাতে 'উাহার। তাহার প্রকৃত কপে শিক্ষা 

করিবার সছুপায় ও স্থুযোগ করিয়। দিতে পারেন নাই। 
অনেকেই অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে লেড- 

ল্লারা স্ত্রীপুরুবে তাহার প্রতি ষে সৌজন্য দর্শাইয়া- 
ছিলেন স্বম্থুখে তাহা বর্ন করিতে তাহার হৃদয়কন্দর 
কৃতজ্ঞতা প্রবাহে উচ্ছবলিত ও নয়নদ্বয় বিগলিত ও 

সলিলে প্লাবিত হইত । কিয়দ্দিন পরে লাটিন ও 
ভাষাতে এক প্রকাঁর বোধাপ্রিকার জম্গিলেঃ তিনি রর | 

বিদ্যার অধ্যয়নে প্ররৃত্ত হইলেন । 
জেস্কিন্স যে এক গ্রীক অভিধান ক্রয় করেন তাহ 

তাহার জীবনচরিতের মধ্যে একট! প্রধান ব্যাপার বলিয়া 
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পরিগণিত হইয়াছে । হাউয়িকে কতকগুলি পুস্তক বিক্রয় 
হইবে শুনিয়া) তিনি পুর্ববনিদ্দিষ্ট বয়ন্তের-সহিত তথায় 
গমন করিলেন । তিনি যে বেতন পাইতেন তাহার 

মধ্যে ছয় টাকা বাচাইয়! রাখিয়াছিলেন । আর তাহার 
সহচরও স্বীকার করিলেন যদি কোন' বিশেষ পুস্তক 
ক্রর করিবার নিমিত্ত আর কিছু আবশ্যক হয় আমারও 
বার আন! সংস্থান আছে দিতে পারিব । এক্ষণে অধ্য- 

রন বিবয়ে গ্রীকভাষার অভিধান অত্যন্ত উপযোগী 
জ্ঞান করিয়া বিক্রয় অবসরে জেঙ্কিন্দ তাহ।র মুল্য 
ডাকিতে আরম্ত করিলেন। যে পুভ্ভক কেবল বহুত 
বিদ্যার্থার প্রয়োজনোপযোগ্ী, অধ্তি হীনবেশ এক জন 
কাফরিকে তওক্রয়ার্থ প্রতিযোগিতা করিতেদেখিয়।ঃব্যক্তি- 

মাত্রেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। 

মনক্রিফ নামক এক ব্যক্তির জেঙ্কিন্সের সহচরের 

সহিত আলাপ ছিল। তিনি ইঙ্গিত দ্বার! তাহাকে আ- 

হ্বান করিরা কৌতুকাকুলিত চিত্তে এই অদ্ভূত ব্যাপারের 
রহস্য জিত্ঞাসা করিতে লাগিলেন । বালক সবিশেষ 

সমুদায় নিবেদন করিলেন । তখন মনক্রিফ তাহাদের 
হয় টাকা বার আনা মাত্র সংস্কান অবগত হইয়া কহিলেন 
'তোমার যত দূর পর্য্যস্ত ইচ্ছ) হয় মূল্য ভাকিবে। যাহা! 
অকুলান পড়িবে আমি তাহার দায়ী রহিলাম | 

জেঙ্িন্স,মনক্রিফ মহাশয়ের এই.সানু গ্রহ প্রস্তাবের 
বিষয় অবগত ছিলেন ন। ১ স্থুডরাং তিনি আপনাদের 
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সঙ্গতি পর্য্যন্ত ডাকিয়া নিরাশ হইয়া বিষ বদনে ক্ষান্ত 
হইবামাত্র, তীহার সহচর যুল্য ডাকিতে লাগিলেন। 
দীন কাফবালক তদ্রর্শনে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া কহি- 
লেন বয়স্য ! কি কর তুমি ত জান আমাদিগের এত মূল্য 
ও শুল্ক উভয় দিবার সংস্থান নাই । কিন্তু এ বালক 
তাহার সেই নিষেধ না মানিয়া পুক্তক ক্রয় করিলেন এবং 

তৎক্ষণাৎ হৃষ্টচিত্তে বন্ধুহস্তে সমর্গণ করিয়া তাহার 
ক্ষোভ নিবারণ করিলেন। মনক্রিক মহাশয়কে এ বিষয়ে 

কেবল আট আনা মাত্র সাহায্য করিতে হইয়াছিল । 
জেঙ্কিন্ম আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়! পুস্তক লইয়া প্রত্যা- 
গমন করিলেন । অনন্তর তিনি যে উহ সার্থক করিয়। 
ছিলেন তছুলেখ বাহুল্য মাত্র । 

এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যেকাফি জাতির 

বুদ্ধির অদ্ভুত আদর্শস্বৰপ সেই স্থবোধ বালকের স্বভাৰ 
ও চরিত্র কিৰপ ছিল। ইহাতে আমর! একবারেই এই 
উত্তর দিতে পারি যত উৎকৃষ্ট হইতে পারে । জেস্কিন্স 

বিনীত নিরহঙ্কৃত ও ছুক্ছিয়াসক্তিশ্ন্য ছিলেন। তাহার 
আচরণ এমন অসামান্য সৌজন্য ব্যপ্তক ছিল যে১পরিচিত 
ব্যক্তিমাত্রেই তাহার প্রতি ন্েহ ও অনুগ্রহ করিতেন। 

ফলতঃ» সমুদায় উচ্চ টিকিয়টহেড. প্রদেশে অতিমাত্র 

লোকরঞ্জন. বলিয়৷ যাহারা বিখ্যাত ইনি তন্মধ্যে পরি- 

গণিত ছিলেন । 

তিনি আপন কার্য নির্বাহ বিষয়ে কিঞ্চিম্মব্রও 
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আলস্য বা উদাস্য করিতেন না। এই নিমিত্ত তাহার 
নিযোগ্যেরা অত্যন্ত সমাদর করিতেন এবং জ্ঞানোপার্জন 

বিষয়ে তাহার অদৃষ্টপুর্বব উৎসাহ দর্শনে ব্যক্তিমাত্রেই 
মুগ্ধ ছিলেন৷ তীহার স্বদেশ ভাষার বিন্ছবিসর্গও মনে 
না থাকাতে স্কটলগ্ডের দক্ষিণাঞ্চলের সামান্য ক্ৃবকদি- 
গের সহিত শরীরের বর্ণ ব্যক্তিরিক্ত কোন বিষয়েই বিভি- 
ন্নতা ছিল না। কিন্তু এই মাত্র বিশেষ যে তিনি তাহা- 

দিগের প্রায় সকল অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন 

এবং বিদ্যানুশীলন দ্বারা সময় যাপন করিতেন । খষ্টো- 

পদিষ্ট ধর্মে তাহার দ্রট়ীয়সী শ্রদ্ধা! ছিল এবং ধর্্মসংক্রান্ত 
প্রত্যেক বিধি প্রতিপালনে তিনি অত্যন্ত অবহিত ছিলেন। 

সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় জেঙ্কিন্স অতুযুৎ- 
কু উপাদ।নে নিশ্মিত । আর তিনি বিদ্যালাভের 
নিমিত্ত যে অশেষ প্রকার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা 
গণনা! না করিলেও সর্বত্র আদৃত ও প্রিয় হইতেনঃ সন্দেহ 

নাই। ূ 
জেঙ্কিন্সের বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে টিবিয়ট 

হেডের পাঠশালায় শিক্ষকের পদ শুন্য হয়। উক্ত ক্ৃষক- 

বন্ছল জনপদের নিবাসিগণের শিক্ষার্থে ষে পাঠশালা ছিল 

ইহা তাহার শাখা স্ববপ। 'এই বিষয়ে জেটবর্গের যাজ- 
কগণের উপর এই ভারার্পণ হইল বে তাহার! কোন এক 
দিন হাউরিকে সমাগত হইয়া কর্মাকাজকীদিগের পরীক্ষা 

করিয়। অধ্যক্ষবর্গের নিকট বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করিবেন । 
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পরীক্ষ! দিবসে ফলনাসের কৃষ্ণকায় কবকও পুস্তকরাশি 
কক্ষে করিয়। "অতি হীনবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া 
পরীক্ষা! দীনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পরীক্ষকের৷ 
কাফরিকে পরীক্ষাদানার্থ উদ্যত দেখিয়া চমত্কৃত হুই- 
লেন; কিন্ত তাহার স্বভাব চরিত্র বিদ্যাদি বিষয়ক প্রশং- 
সাপত্র দর্শনে অন্যান্য তিন চারি জন কর্মাকাজ্জীদিগের 
ন্যায় তাহারও যথ। নিয়মে পরীক্ষ। গ্রহণ করিতে হুইল, 
অস্বীকার করিতে পারিলেন না। পরীক্ষাতে অন্যান্য 
ব্যক্তি অপেক্ষায় এমন উৎকৃষ্ট হইলেন যে পরীক্ষকদি- 
গকে উপস্থিত ব্যাপারে তীাহাকেই সর্বাপেক্ষায় উপযুক্ত 
বলিয়! অধ্যক্ষবর্গের নিকট বিজ্ঞাপনী দিতে হইল। তখন 
জেঙ্কিন্স জয়প্রাগড হইয়৷ হর্ষোৎফূল লোচনে এই আলো- 
চনা.করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিলেন যে এক্ষণে 

আমি যে পদে নিযুক্ত হইব তাহা পুর্বতন সমুদায় 
কর্ম্মাপেক্ষা। উত্তম এবং তাহাতে বিদ্যোপার্জনের ৰিশিষ- 
ৰূপ সুযোগ ও সছুপায় হইবেক। 

কিন্ত কিরৎকালের নিমিত্ত জেস্কিন্নের এই অ্ভযুদ- 
য়াশা প্রতিহত হুইয়! রহিল। পরীক্ষকদিগের বিজ্ঞাপনী 
যাজকমগ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহাদের মধ্যে . 
অধিকাংশ বাক্তিই কাফরিকে উপস্থিত কর্ণ নিযুক্ত : 
কর! অযুক্ত.বিবেচন। করিয়া» অন্য এক ব্যক্তিকে এ পদে 
নিযুক্ত করিলেন । তদনুসারে তিনি পরীক্ষাদদানের সমু- 
দায় ফলে বঞ্চিত হুইয়াঃ 'জাতি ও অবস্থার অপকর্ষ নিমি- 
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তুই এই সমস্ত ছুরবস্থা ঘটিতেছে,এই মনস্তাপে ভরিয়মাণ 
হইয়া রহিলেন। কিন্তু যাজকমগ্ডলীর' এই অবিচারে 
তিনি ষেৰপ বিবাদ ও ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সৌভা- 
গযক্রমে বর্তমান ব্যাপারের প্রধান উদ্ঘাগী ব্যক্তিবর্গ 
তদনুরূপ অসন্তষ্ট ও বিরক্ত হুইলেন।_ ও 

অনন্তর ডিউক আব বক্রিয়ু প্রভৃতি ভূম্যধিকারীর। 
উপস্থিত বিষয়ে বিশিষ্ট ৰপে তে হইয়া বিবেচনা 

করিয়া স্থির করিলেন যেপরীক্ষোত্তীর্ণ জেঙ্কিন্সকে নিযুক্ত 
করা যাইবেক এবং এ পর্য্যন্ত যাজকমণ্ডলীর নিযুক্ত 
শিক্ষক যত বেতন পাইয়াছেন ইহাকে পুনরায় তাহা 
ধরিয়া দিতে হইবেক। তদনন্তর অতি ত্বরায় এক কর্ম্- 
কারের পুরাণ বিপণিতে স্থান নিরূপণ করিয়া জেঙ্কিন্সকে 

শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত করিলেন । তদ্দর্শনে সম়ুদায় 
বালক ও তাহাদের পিতা মাতার! পরম পরিতোষ প্রাপ্ত 

হইলেন 5 স্থৃতরাৎ অতি অ্প দিনের মধ্যেই সমুদায় 
ছাত্র পুর্ব পাঠশাল! পরিত্যাগ করিয়া জেঙ্কিন্সের নিক- 
টেই অধ্যয়ন করিতে লাগিল । জেঙ্ষিন্ন কিয়দ্দন পুর্বে 
শিক্ষা করিতে গিরাছিলেন কিন্তু অপ্পকালেই শিক্ষা 

: দিতে আরত্ত করিলেন। এমন বেতর্ন পাইতে লাগিলেন 

' যেতাহাতে আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চি 

উদ্ৃত্ত হইতে লাগিল । 
তিনি অতি ত্বরায় এক জন উৎকৃষ্ট শিক্ষক হইয়া 

উঠিলেন। তদ্দর্শনে তাহার ন্ধুবর্গ আনন্দ প্রবাহে মগ্ন 
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' হইলেন; আর তাহার প্রতিপক্ষ ষাজকমণ্ডলীর সুখ 
। মলিন হুইল । " তিনি শিক্ষা দিবার অত্যুতৎ্কৃষ্ট ও ফলো- 

পধায়ক প্রণালী জানিতেন $? কোন প্রকার কার্কশ্য প্রকাশ 
না করিয়া কেবল কৌশলবলে কার্য নির্বাহ করাতে স্বীয় 
ছাত্রবর্গের সাতিশয় প্রিয় ও নিষোগ্যগ্রণের অত্যন্ত সমা- 
দরণীয় ছিলেন। সপ্তাহে পাঁচ দিন পাঠশালার কার্য 
করিতেন এবং এই কয়েক দিবস স্বয়ং যাহা শিক্ষা 
করিতেন প্রতি শনিবার অবাধে হাউগ্রিকে গমন করিয়া! 

তত্রত্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের নিকট পরিচয় দিয়া 
আদিতেন। ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যেসতিনি শিক্ষক হই- 
যাও স্বয়ং শিক্ষ। করিতে বিরত ও নিরুৎসাহ হয়েন নাই। 

এইৰূপে ছই এক বৎসর পাঠশালার কার্য্য সম্পাদন 
করিলে, জেঙ্কিন্পের ছই শত মুদ্রার সংস্থান হইল। 
তখন তিনি প্রতিনিধি দিয়া শীত কয়েক মাস কোন 

প্রধান বিদ্যালয়ে থাকিয়া লাটিন, গ্রীক ও গণিত শক্ত 
বিশেষষণপে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত অভিলাধী হইলেন। 
তিনি পাঠশালার অধ্যক্ষবর্গের অত্যন্ত আদরণীয় ছিলেন; 
অতএব তাহারা সন্তষ্$ হইয়া ক্ঠীহাকে বিদায় দিলেন.। 

তখন তিনি উপস্থিত* ব্যাপারে সৎপরামর্শ লইবার নিমিত্ত 
তাহার দয়ালু বন্ধু মন্ক্রিফ মহাশয়ের নিকট উপস্থিত 

হইলেন । . এই দয়াবান্ ব্যস্তি তাহার গ্রীক অভিধান 
ত্রপ্ন কালে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তশপরেও আর 

আর অনেক উপকার করেন । 
১২ 
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মনাক্রফ পরিচয় দিবসাবধি জেঙ্কিন্সকে অদ্ভুত পদার্থ 
মধ্যে গণনা করিতেন । এক্ষণে তাহার এই অভিনব 

প্রস্তাব শ্রবণে আরও চমতরুত হইলেন 7 এবৎ সর্বাগ্রে 
তাহার সংস্কানের বিষয় জিন্ঞাসা করিয়া সবিশেষ অব- 
গত হইয়া কহিলেন শুন জেঙ্কিন্স' ইহাতে কোন রূপেই 

তোমার অভিপ্রার সিগ্ধ হইতে পারে না। যাহা সঞ্চয় 

করিয়াছ তন্দ্বারা শুল্কদান নির্বাহ হওয়াই কঠিন। তিনি 
শুনিয়া অত্যন্ত বিষপ্ন ও ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্ত এ বদান্য 
বন্ধু তাহার ক্ষোভ শান্তি করিবার নিমিতৃ, তীহার হস্তে 
এক অনুমতি পত্র প্রদান করিয়া কহিলেন এডিনবর। 

নগরে অস্কুক বণিক্কে লিখিলাম* অতিরিক্ত যখন যাহা 

আবশ্যক হইবেক তাহার নিকট চাহিয়া লইবে। 
তখন জেঙ্কিন্স অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়৷ এডিনবরা 

প্রস্থান করিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ লাটি- 

নের অধ্যাপকের নিকটে গিয়া, তীহার শ্রেণীতে নিবিষ্ট 
হইবার নিমিত্ত প্রবেশিক! প্রার্থনা করাতে; তিনি তাহার 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপাততঃ কয়েক মহ্ত্ত অবাক 
হইয়! রহিলেন $ অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি লাটি- 
নের কিছু শিখিয়াছ কি না। জেঙ্কিন্স বিনীতভাবে উত্তর 
করিলেন আমি বহু কাল 'লাটিন অধ্যয়ন করিয়াছি; 
এক্ষণে উক্ত তাষায় সম্পূর্ণৰপ জ্ঞানলাভের .আশয়ে এই 
স্বানে আসিয়াছি। উত্ত অধ্যাপক, জেঙ্কিন্স যাহা কহি- 
লেন তাহা যখার্থ নিশ্চয় করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক 
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প্রবেশিক। প্রদান করিলেনগকিস্ত বদান্যত। প্রদর্শন পুর্ববক 
নিয়মিত শুল্ক'গ্রহণ করিলেন না । 

অনস্তর জেঙ্কিন্স অন্য ছুই জন অধ্যাপকের নিকট 
প্রার্থনা করাতেস্তাহারাও উভয়ে প্রথমতঃ চমৎরুত হুই- 
য়াছিলেন; পরিশেষে তাহাকে শিষ্যমগ্ডলী মধ্যে নিবে- 
শিত করেন । উহাদের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তি শুল্ক 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি, এইৰপে তিন আেণীতে 

নিবিষ্ট হইয়া১শীত কয়েক মাস তথায় অবস্থিতি পূর্বক 

অভিলাবানুৰপ অধ্যয়ন সমাধান করিলেন, অথচ পরম 

দয়ালু মনক্রিফ মহাশয়ের অনুমতি পত্রের উপরি অধিক 
নির্ভর করিতে হইল'না। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, 

টিবিয়টহেডে প্রত্যগমন পূর্বক তিনি পুনর্ববার যথা, 
নিয়মে পাঠশালার কার্ধ্য করিতে আরস্ত করিলেন। 

এই অদ্ভুত আখ্যানের শেষ ভাগ যেৰপে উপসং- 
হৃত হইলে সকলের মনোরগ্ীন হইত সেৰপ হয় নাই । 
আমাদিগের বোধে কোন লোকহিতৈষী সমাজের সাহায্যে 

জেঙ্কিন্সের স্বদেশে প্রতিপ্রেরিত হওয়াই উচিত ছিল। 

তাহা হইলে তিনি তথায় পৈতৃক প্রজাগণের সত্যত৷ 

সম্পাদন ও শিক্ষা প্রদান করিতে পারিতেন। 

প্রায় বত্রিশ বৎসর হইল, প্রতিবেশবাসী কোন 

সদ।শয় ব্যক্তি, সদভিপ্রায়প্রণোদিত হইয়া; উুপনিবেশিক 
দাসমগুলীর উপযুক্ত ধর্মোপদেষ্টা বলিয়া, জেঙ্কিন্সকে 
খইধর্মাসঞ্চারিণী সভার .নিকট বলিয়া দেন। উক্ত 



৯২ জীবনচরিত । 

সভার অধ্যক্ষের! জেঙ্কিন্সকে সম্মত করিয়া, উপদেশ- 
কতার তার দিয়া, মরিশস্উপদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছেন । 
কিন্ত এই নিয়োগ ত্রাহার পক্ষে কোন ৰপেই উপযুক্ত 

হয় নাই। 



৯৩ 

'সর উইলিয়ম জোন্ন। 

তর ফলজ 

উইলিয়ম জোন্সঃ ১৭৪৬ খঃ অকে ২০এ সেপ্টম্বর? 
লগ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার তৃতীয় বৎসর 
বয়ংক্রম কালে পিতৃবিয়োগ হয়; সুতরাং তাহার শিক্ষার 
ভার তাহার জননীর উপর বর্তে । এই নারী অসামান্য- 
গুণসম্পন্না ছিলেন। জোন্ন অতি শৈশব কালেই অদ্ভূত 
পরিশ্রম ও গাঢ়তর ৰিদ্যান্ুরাগে দৃঢ়তর প্রমাণ দর্শাইয়া- 
ছিলেন । ইহা! বিদ্ধিত আছেঃ তিন চারি বৎসর বয়ঙক্রম 
কালে যদি কোন বিষয় জানিবর অভিলাষে আপন 
জননীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন? এ বুদ্ধিমতী নারী 
সর্বদাই এই উত্তর দিতেন পড়িলেই জানিতে পারিবে । 
এইৰূপে পুস্তক পাঠ বিষয়ে তাহার গাঢ অনুরাগ জন্মে 
এবং তাহ! বয়োরৃদ্ধি সহকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। | 

সগুম বৎসরের শেষে তিনি হারে। নগরের পাঁঠিশা- 
লায় প্রেরিত হয়েন; এবং ১৭৬৪ খুঃ অন্দে, অব্লুফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত অন্যান্য ছাত্রবর্গের ন্যায় বৃথা সময় 
নষ্ট ন! করিয়া, অধ্যয়ন বিষয়েই অনুক্ষণ নিমগ্নচিত্ত 
থাকিতেন, এবং যদ্্চ্ছাপ্রবৃত্ত পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যালয়ের 
নির্দিষ.পাঠ অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা করিতেন । 
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বাস্তবিক তিনি প1ঠশালায় এরূপ পরিশ্রমী ও বিদ্যান্ু- 
রাগী ছিলেন যে তদ্দষ্টে তীহার এক অধ্যাপক কহিয়। 
ছিলেন এই বালক সালিসবরি প্রান্তরে নগ্ন ও নিঃসহায় 

পরিত্যক্ত হইলেও খ্যাতি ও সম্পত্তির পথ প্রাপ্ত হইবেক, 
সন্দেহ নাই। 

এই সময়ে তিনি প্রায় সর্বদাই নিদ্রা প্রতিরোধের 
নিমিত্ত কাফি কিংবা চ। খাইয়া সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন 
করিতেন । কিন্তু এই প্রকার অনুষ্ঠান প্রশংসনীয় নহে ; 
ইহাতে অনায়াসেই রোগ জন্মিতে পারে । জোন্স অব- 
কাশ কালে ব্যবহারশান্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ইহা না্দষ্ট 
আছেযে তিনি কোকলিখিত ব্যবহার শাস্ত্রের সারসংগ্রহ 
অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে এমন ব্যুৎ্পন্ন হইয়াছিলেন যে 
স্বীয় জননীর পরিচিত গৃহাগত ব্যধহারদর্শাঁদিগকে উক্ত 
গ্রন্থ হইতে সমুদ্ৃত ব্যবহার বিষয়ক প্রশ্ন দ্বার! সর্বদাই 
শীত ও চমত্কৃত করিতেন। 

দৃষ্ট হইতেছে, জোন্স ভাবা শিক্ষা বিষয়ে স্বভাবতঃ 
অত্যন্ত নিপুণ ও অনুরাগী ছিলেন। সচরাচর দেখিতে 
পাওয়া যায়ঃযে সকল ব্যক্তির ভাষা শিক্ষায় বিশে অন্ু- 

রাখ ও নৈপুণ্য থাকেঃতাহাদের প্রায় অন্য কোন বিষয়ে 
বুদ্ধি প্রবেশ হয় না । কিন্ত ভোন্সের বিষয়ে সেৰপ লক্ষ্য 

হইতেছে না। তিনি অত্যন্ত প্রয়োজনোপযোগী বহুতর 
জ্ঞানশান্ত্রে ও স্থুকুমার বিদ্যাতেও বিশিষ্ট রূপ পারদর্শাঁ 
ছিলেন । অক্ুফোর্ডে অধ্যয়ন কালে তিনি এসিয়া খণ্ডের 
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ভাষা সমুহ শিক্ষা! বিষয়ে অত্যন্ত অভিলাধী হইয়াছিলেন 
এবং আরবির উচ্চারণ শিখাইবার নিমিত্ত স্বয়ং বেতন 
দিয়া এলিপোদেশীয় এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। গ্রীক 
ও লাটিন ভাষাতে তৎপুর্কবেই বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া- 
ছিলেন। বিদ্যালয়ের অনধ্যায় কাল উপস্থিত হইলেতিনি 
অশ্বারোহণ ও স্বাত্মরক্ষা শিক্ষ! করিতেন ; এবং ইটা- 
লীর়, স্পনিশ+ পোর্তুশীজ ও ফেঞ্চ ভাবার অত্যুত্তম গ্রন্থ 
সকল্ পাঠ করিতেন $ এবং ইহার মধ্যেই অবকাশক্রমে 
নৃত্য, বাদ্য খড়াপ্রয়োথ এবং বীণাবাদন শিখিতেন। 

ছাত্ররৃত্তি প্রাপ্ত হইলে জননীকে বিদ্যালয়ের বেতন 
দান ৰপভার হইতেম্মুস্ত করিতে পারিবেন১এই আশয়ে 
তিনি পুর্বব নির্দিষ্ট বহুবিধ অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিয়াও, 
উত্তু অভিলবিত বৃত্তি' প্রাপ্তি বিষয়ে কোন ৰূপে অমনো- 

যোগী ছিলেন ন। । কিন্তু এই আকাতিক্ষিত বিষয় সাধনে 
কৃতকার্ধ্য হইতে না পারিয়াঃ ১৭৬৫ খুঃ অব্য, লার্ড 

আলঘর্পের শিক্ষকতা কার্ধ্য স্বীকার করিলেন এবং কিয়: 
দিবস পরে অভিপ্রেত ছাত্রর্ত্তিও প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৬৭ 
খুঃ অব্দেঃতীহাকে আপন ছাত্রের সহিত জর্দমনির 'অস্ত- 
ব্বর্তা স্পা নামক *নগরে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল ; 
এই স্থযোগে তিনি জর্্দনন, তাষা শিক্ষা করেন। তথ! 
হইতে প্রত্যাগমন করিয়৷ নাদিরশাহের জীবনবৃত্ত ফেঞ্চ 
ভাবায় অনুবাদিত করেন। এই জীবনবত্ত পারপী 
ভাষায় লিখিত ছিল । * 
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কিয়দিনানস্তর তাহাকে আপন ছাত্র ও তদীয় পরি- 

বারের সহিত মহাদ্বীপে গমন করিয়া ১৭৭০ খ্ুঃ অব্দ 
পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে হয়। উক্ত অন্দে তাহার শিক্ষ- 
কতা কর্ম রহিত হওয়াতে, ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়নার্থে 
টেম্পল নামক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই 
ৰূপে বিষয়কর্মের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াও,তিনি বিদ্যা- 
নুশীলন একবারেই পরিত্যাগ করেন নাই | মধ্যে মধ্যে 
নান! বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; সে সমুদায় 
অদ্যাপি বিদ্যমান আছে । তাহাতে তাহার বিদ্যাঃবুদ্ধি, 
মনের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে । 

১৭৭৪ খুঃ অব্রেজোন্স বিচারালয়ে ব্যবহারাজীবের 
কার্ধ্যে নিযুক্ত হইলেনঃ এবং অবলম্থিত ব্যবসায় বিষয়ে 
ত্বরায় বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপান্তি লাভ করিতে লাগি- 
লেন। 

কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ 
বন্ুকালাবধি তীহার প্রার্থনীয় ছিল। পরে ১৭৮৩ খঃ 
অব্দের মার্চ মাসে উক্ত চিরপ্রার্থিত পদে নিযুক্ত হুই- 
লেন। এঁ সময়ে নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইলেন । স্থৃপ্রিম 
কোর্টের বহু পরিশ্রমসাধ্য কর্মে অত্যন্ত ব্যাপৃত থাকি- 
য়াও, তিনি পুর্ববাপেক্ষায় অধিকৃতর প্রযত্ব ও পরিশ্রম 
সহকারে সাহিত্য বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন 
করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই,লগুন 
নগরের রয়েল সোসাইটী নামক'সভাকে আদর্শ করিয়! 
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' স্বীয় অসাধারণ উৎসাহ ও উদেঘাগ দ্বার। এসিয়াটিক 
সোসাইটা নামক সভা স্থাপন করিলেন । যত দিন 
জীবিত ছিলেন তাবহ কাল পর্য্যন্ত তিনি তাহার সভাপতির 
কার্ধ্য, নির্বাহ করেন । এবং প্রতিবসর বহুতর পরিশ্রম 
স্বীকার পুর্ববক এতদ্দেশীয় শব্দ বিদ্যা ও পুর্ববকালীন 

বিবয় সকলের তত্তবান্ুসন্ধান দ্বার! উক্ত সভার কার্য্য 
উজ্জ্বল ও বিভুবিত করিয়াছিলেন। 

অতঃপর বিচারালয় বন্ধ ব্যতিরেকে আর তীহার 

অধ্যয়নের অবকাশ ছিল না। ১৭৮৫ খুঃ অবেের দীর্ঘ 
বন্ধের সময় যেকপে দিবস, যাপন করিতেন তাহার 

কাগজপত্রের মধ্যে তাহার এই বিবরণ দৃষ্ট হইয়াছে। 
প্রতঃকালে প্রথমতঃ এক খানি পত্র লিখিয়াঃ কয়েক 

অধ্যায় বাইবল অধ্যয়ন করিতেন ; তৎপরে সংস্কৃত 
ব্যাকরণ ও ধন্ম শান্তর; মধ্যাহ্রকালে ভারতবষের ভূগোল 

বিবরণ £ অপরাহ্ে রোমরাজ্যের পুরার্্ত্ত ঃ পরিশেষে 

ছুই চারি বাজী শতরঞ্জ খেলিয়া৷ ও আরিরষ্টোর কিয়দংশ 

পাঠ করিয়! দিবাবসান করিতেন । 
তিনি এতদে'শীয় জল ও বায়ুর দোষে শারীরিক 

অসুস্থ হইতে লাগিংলেন। বিশেষতঃ তীহার চক্ষু এমন 

নিস্তেদ্রঃ হইয়া যায় ষে মধূ্খ বন্তিকার আলোকে লেখা 
রহিত করিতে হইয়াছিল । কিন্ধ যাবৎ তাহার কিঞ্চি- 
শ্মাত্র সামর্থ্য থাকিত কিছুতেই তীহার অভিলষিত অধ্য- 
য়নের ব্যাঘাত ঘটাইন্তে, পারিত না । পীড়াভিভূত 

৯৩ 



৯৮৮ জীবনচরিত। 

হইয়! শ্যাগত থাকিয়াও বিনা সাহায্যে উদ্ভিদ বিদ্যা 
অধ্যয়ন করেন। এবং চিকিৎসকের উপদেশানুসারে 

স্বাস্থ্যপ্রতিলাভার্ধে যে কিয়ৎকাল পর্যটন করেন তাহাতে 
গ্রীশঃ ইটালি ও ভারতবধাঁয় দেবতাগণের বিষয়ে, এক 
প্রশস্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে 
তিনি আপন মনকে এমন দৃট়ীভূত করিয়াছিলেন যে 
এইৰূপ পরিশ্রম বিশ্রামভূমিতে টা হইত । 

এবং পুনর্ববার র্বাপেক্ষায সমধিক প্রবন্ধ ও ও উৎসাহ 

সহকারে বিচারালয়ের কার্ষ্য ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ 

করিলেন। কিছু কাল তিনি কলিকাতার আড়াই ক্রোশ 
দুরে ভাগীরখীতীর সন্গিহিত এক ভবনে অবস্থিতি 
করেন। এ সময়ে তাহাকে কার্য্য বশতঃ প্রতিদিন 
বিচারালয়ে আসিতে হইত । তীহার জীবনরৃত্তলেখক 

স্থশীল প্রত্ঞাবান্ লার্ড টিনমেঁথ কহেন যে তিনি প্রতি- 
দিন সৃর্য্যান্তের পর এই স্থানে প্রত্যাগমন করিতেন; 
এবং এমন প্রত্যুঝে গাত্রোথান করিতেন যে পদব্রজে 

আসিয়া অরুণোদয় কালে কলিকাতার আবাসে উপস্থিত 
হইতেন। তথায় উপস্থিতির পর ও বিচারালয়ের কার্ষ্যা- 

রস্ত হইবার পুর্ব ষে সময় থাকিত তাহা রীতিমত পৃথক 
পৃথক্ অধ্যয়ন বিষয়ে নিয়োজিত ছিল। এই সময়ে 

তিনি রাত্রি তিন চারিটার সময় শয্যা পরিত্যাগ 

করিতেন। 
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বিচারালয়ের কর্ম বন্ধ হইলেও তিনি কর্ণেই 

ব্যাসক্ত থাকিতেন। ১৭৮৭ খুঃ অকেরর কর্ম্মবন্ধ সময়ে 
কৃষ্ণনগরে অবস্থিতি করেন। তথা হইতে লিখিয়াছি- 
লেন্ “আমি এই গ্রাম্য কুটীরে বাস করিয়া অত্যন্ত 
প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি $ এই তিন মাস কর্বন্ধ উপলক্ষে 
অবকাশ পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমি এক দণ্ডের নিমি- 
তেও কর্পাশুন্য নহি | হচ্ছান্ুৰপ বিদ্যানুশীলনের 
সহিত স্বকীয় বিষয় কার্ষ্যের ' ভূয়িষ্ঠ সম্বন্ধ প্রায় ঘটিয়! 
উঠে না। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আমার পক্ষে তাহা 
ঘটিয়াছে। এই কুটীরে থাকিয়াও আমি আরবি ও 
সংস্কৃত অধ্যয়ন দ্বারা" বিচারালয়েরই কার্ধ্য করিতেছি । 
এক্ষণে সাহস পুর্বক বলিতে পারি মুসলমান ও হিন্ছু 
ধর্মশাস্ত্রঙ্ছেরা মিথ্য। ' ব্যবস্থা দিয়া আর আমাদিগকে 

ঠকাইতে পরিবেক না ”। বাস্তবিক এইৰপ সার্বক্ষণিক 
পরিশ্রমে ব্যাসক্ত থাকাতেই তাহার আনন্দে কালষাপন 
হইয়াছিল । 

যে সকল মোকদ্দম। শাস্তের ব্যবস্থা অনুসারে নিষ্পত্তি 

কর! আবশ্যক ; সে সমুদায়, পণ্ডিত ও মৌলবীপ্দিগের 
অপেক্ষা না রাখিয়াইঃ অনায়াসে নিষ্পত্তি করিতে পারা 
যাইবেক এই অভিপ্রায়ে তিনি হিন্ছু ও মুসলমানদ্িগের 
ধর্্মশান্ত্রের সারসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
এই গ্রন্থ তিনি সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। 
কিন্তু পরিশেষে অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা তাহার যে সমাধান 



২৩০৩ জীবনচরিত ] 

হইয়াছে তাহা! এই মহানুভাবের পরামর্শ ও প্রাথমিক 
উদ্যোগ দ্বারাই হইয়াছে, সন্দেহ নাই | 

১৭৮৯ খু; অব্দেখুতিনি শকুন্তলানামক সংস্কৃত নাট- 
কের ইক্গরেজী ভাষাতে অনুবাদ প্রকাশ করেন। অন- 
স্তর ১৭৯৪ খুঃ অব্দের 'আরস্তেই মন্তুপ্রণীত ধর্মমশীন্ত্ের 
অনুবাদ প্রকাশ হয়। যে সকল ব্যক্তি ভারতবষের 

পুর্ববকালীন আঁচার ব্যবহার জানিবার বাসনা রাখেন এই 
গ্রন্থ তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী । পরিশেবে 
এই সুবিখ্যাত প্রশংসিত ব্যক্তি, বিচারালয়ের কার্ধ্য 
নিম্পাদন ও বিদ্যান্ুশীলন বিষয়ে অবিশ্রান্ত এইৰপ অস- 
গত পরিশ্রম করাতে, অকালে কালগ্রাসে পতিত হই- 
লেন। ১৭৯৪ খুঃ অন্দের এপ্রিল মাসে, কলিক।তাতে 
উহার যরুৎ স্ফীত হয়, এবং এ রোগেই উক্ত মাসের 

সগ্তবিংশ দিবসে অফ্টচত্বারিংশত্তম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে 

কলেবর পরিত্যাগ করেন। 

সর উইলিয়ম জোন্সের কতিপয় অতি সামান্য নিয়ম 
নির্ধারিত ছিল; তদ্বিষয়ে দৃঢ়তর মনোযোগ থাকাতে 

তিনি'এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য নির্বাহে সমর্থ হইয়া 
ছিলেন । তন্মধ্যে একটী এই যে, বিদ্যান্থুশীলনের স্ুযো- 
গর পাইলে কখন উপেক্ষা করিবেক না অন্য এক এই 
যে, অন্যের! যে বিবয়ে ক্লতকাধ্য হইয়াছেঃ আমিও 
অবশ্য তাহাতে কতকার্ধ্য হইতে পারিৰ ; এবং সেই 

নিমিত্তে বাস্তবিক প্রতিবন্ধক দেখিয়া, অথবা প্রতিবন্ধকের 



সর উইলিয়ম জোন্ন। ১০১ 

সত্ভাবন! করিয়া, অভিপ্রেত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া 
যুক্তিসিদ্ধ নহে, বরং তাহার সিদ্ধি বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় 

হইতে হইবেক। 

তাহার জীবনচরিতলেখক লার্ভ টিনমৌথ কহেন যে 
ইহাও তীহার এক নির্ঘারিত নিয়ন ছিল, যে সকল ব্যা- 

ঘাত অতিক্রম করিতে পার! যায় তদ্দষ্টে বিবেচনাপুর্ববক 
হস্তার্পিত ব্যাপারের সমাধানবিষয়ে কোন ক্রমেই ভগ্নো- 
₹ুসাহ হওয়া উচিত নহে । এই নিয়ম তিনি কখন স্বেচ্ছা 

পূর্বক লঙ্ঘন করেন নাই । কিন্তু তিনি যে পৃথক পৃথক্, 
এক এক কর্মের নিমিত্ত সময় নিৰপণ করিতেন এবং 
অতি সাবধান হইয়! সেই সেই নির্ধারিত সময়ে তত্তৎ 

কর্মের সমাধান করিতেন» আমার বোধে এই মহীফল- 
দায়ক নিয়ম দ্বারাই অব্যাঘাতে ও অনাকুলিতচিত্তে এই 
সমস্ত বিদ্যায় কুতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। 

সর উইলিয়ম জোন্সের মৃত্যুতে সর্বসাধারণের যে 
ৰূপ অসাধারণ মনস্তাপ ও ক্ষতিবোধ হইয়াছে অতি 

অপ্প লোকের বিষয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 

ভাষাত্ঞান বিষয়ে, বোধ হয়, প্রায় কোন ব্যক্তিই ভীহা 

অপেক্ষা অধিক নিপুণ ছিলেন না । পুরার্ত্ত, দর্শ নশাস্ত, 
স্মৃতি, ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ, পদার্থবিদ্যা ও সর্বজাতীয় আ- 

চার ব্যবহার বিষয়ে তাহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল । আর 

যদি তিনি ভিন্নদেশীয় কাব্যের ভাব লইয়া! স্বভাষায় সঙ্ক- 
লন করিবার নিমিত্ত এত'অধিক অন্ুরক্ত না হইতেন 



১০২ জীবনচরিত। 

এবং বছবিক্তুত বিষয় কর্ম নির্বাহ করিয়া আপন শক্ত্য- 
নুযায়িনী রচন! বিয়ে প্রষত্বুবান্ হইবার নিমিত্ত উপযুক্ত 
ৰূপ অবকাশ পাইতেন তাহা হইলে তাহার কবিত্ব বিষ- 
য়েও অসাধারণ খ্যাতিলাতের ভূয়সী সম্তাবন। ছিল । তিনি 
পরিবার ও পোষ্যবর্গের প্রতি যেৰপ ব্যবহীর করিতেন 
তাহ! অতি প্রশংসনীয় | তিনি স্বভাবতঃ বদান্য ও তে- 

জন্বী ছিলেন । 
সর উইলিয়ম জোন্সের নাম চিরস্মরণীয় করিবার 

নিমিত্ত ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে নানা উপায় নির্ধারিত 

হইয়াছে । ইট ইত্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষের সেন্টপা- 
লের কাধিডুলে তাহার এক কীর্তিস্তস্ত নির্মাণ করিয়া 
দিয়াছেন $ এবং বাঙ্গালাতে এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি 
প্রেরণ করিয়াছেন । কিন্তু তাহার সহধর্িণী ১৭৯১ খঃ 
অব্দে তদীয় সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ছয় খণ্ড পুস্তকে 
যে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন তাহাই তাহার 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রশংসনীয় ও অবিনশ্বর কীন্তি 
ত্স্ত। তদ্ব্যতিরিক্ত এ বিধবা নারী আপন ব্যয়ে তাহার 
এক প্রস্তরময় প্রতিমূর্তি নির্মাণ করাইয়া অক্লুফোর্ড বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পার্বতী গৃহে স্থাপিত করিয়াছেন। 

আর ভিসি সজজতি 

সম্পণ 
২ 



ছুৰহ 33 সঙ্কলিত নুতন শব্দের অর্থ 

অংশ, (799879) অক্ষাংশ । ভূগোলবেত্তারা বিষুবরেখার উত্তর 
দক্ষিণ অথব] পুর্ব পশ্চিম ভূভাগ ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করেন 
ইহার এক এক ভাগ এক এক অক্ষাংশ । 

অযধথাঁভূত, (7%৮97/94) যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ নহে । অযথা- 
ভূত দর্শন শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্রের যাহা উদ্দেশ্য তাহা প্রতিপন্ন 
ন] করিয়! তদ্বিপরীতার্থ প্রতিপাদক। 

অস্থিত পাটাগণিত, (47401000600 01 11)009)099 ) এক প্রকার অঙ্ক 

শাত্র। 

আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি, € ০০৪] 10156999) অধিশ্রয়ণ অগ্নিস্থান, 
চুলী। আলোকের কিরণ সকল দূরবীক্ষণের মুকুরের মধ্য দিয়া 
গমন করিয়া যে স্থানে মিলিত হয় তাহাকে অধিশ্রয়ণ কহ! 

যায়। মুকুরের সর্বাপেক্ষায় উচ্চভাগ ও অধিশ্রয়ণ এই উভ- 
' য্ের অন্তরকে আধিশয়ণিক ব্যবধি কহে। 

আভিজাতিক চিহ্ন, (অভিজাত কুল, বংশ) কুলপরিচায়ক চিহ্ন । 

আবিষ্ধিয়া, (1315০095) অপ্রকীশিত অথবা অপরিজ্ঞাত বিষয়ের 
উদ্ভাবন । ও 

উত্তিদবিদ্যা, (০1575) উদ্ভিদ, তরু গুল্মাদি । তরু গুল্মাদির অব- 
য়বসংস্থান, প্রত্যেক ন্অবয়র্ববৈর কার্ধ্য, উৎপত্তি স্থান, জাতি- 
বিভাগ ইত্যাদি যে শাস্ত্রে নিণতি আছে। 

উপকূল, (0০89) বেলাভূমি, সমুদ্রসন্গিহিত তূপ্রান্তভগ । 
উপপ্লব, (10070105) প্রভুশক্ভির প্রতিকুলে প্রজাগণের অভ্যুান। 
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ওউঁপনিবেশিক, (0019:481) উপনিবেশ কোন দূর দেশে কৃষিকর্শা ও 

বাস করিবার নিমিত্ত জন্মভূমি হইতে যে সকল লোক লইয় 
যাওয়া যায় ; তৎ্সন্বন্ধীয় ওপনিবেশিক। 

কক্ষ, (07) গ্রহগণের পরিভ্রমণপথ । 

কীর্তিত্তস্ত, (1০970) ঘটনাবিশেষের স্মরণীর্থে অথন| বাক্তি 
বিশেষের নাম ও কীর্তি রক্ষার্থে নির্মিত স্তম্তাদি । 

কুলাদর্শ, (76:15) বংশাঁবলী ও বংশপরিচায়ক চিহ্ন বিষয়ক 
শাজ্্র। 

কুসংক্কার, (৭৭1০০) সমুচিতঠ বিবেচনা না! করিয়া যে সিদ্ধান্ত 
করা হয়। 

কেন্দ্র, (092৮) ঠিক মধ্যস্থান। 

গণিত, (812010000০8) পরিমাণ ও অঙ্ক বিষয়ক শন্্র। 

গবেষণ1, (২০১০৯:০]) কোন বিষয়ের ততীন্থসন্ধঃন। 
গ্রহনীহারিকা, (61:90 ০1১01) যে সকল নীহারিকা, গ্রহের 

লক্ষণা ক্রাস্ত বোধ হয়। 

চরণাঁবরণ, (১০০০৫) মোজা । 

চরিতাখ্যায়ক, (1081)0) যে ব্যক্তি কোন লোকের জীবন 
বত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে। 

চিত্রশালিকা, (15607) চিত্র অন্ভুত বস্তত + শালিকা আলয়'। 

যে স্থানে প্রাকৃত ইতিরত্ত, পদার্থমীমাংসা ও সাহিত্য বিদ্য] 
সংক্রান্ত এবং শিপ্পসাধিত কৌতুহলোদোধক বস্ত সকল 
স্থাপিত থাকে । 

ছায়াপথ, (801 ঘ্যে) হিরো দৃশ্যমান জ্যোতির্ময় তির- 
শ্চীন পথ । * 

জলোচ্হাস, 07৫৩) (জল-উচ্ছাস) জলের স্ফীততা” জোয়ার । 

জাতীয় বিধান, (20091 15) বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের পর- 

পর ব্যবহার ব্যবস্থাপক শাস্ত্র ॥' 
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জ্যোতির্রিদ্যাঃ (4৭৮০০)১) এরহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি দিব্য 
পদার্থের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণ কাল, গ্রহণ, শ্ৃজ্ঘলা, অন্তর 

ও সৎসম্বন্ধ সমন্ত-ঘটন। নিরূপক শাস্স । 
জ্যোতিক্ক, (11০%৮0)15 73০০1০৪) গ্রহ নক্ষত্রাদি | 

টঙ্কবিজ্ঞানঃ (395০187720108) টক্ক মুদ্রা, টাকা | নান! দেশীয় ও 
নানাকালীন টঙ্ক পরিজ্ঞানার্থক বিদ্যা । 

তুলামান, (141809) তুলাদণ্ডে পরিমাণ করণ। চন্দ্রের তুলামান 
শবে চন্দ্রমগুলর্রত্তি পরীবর্ত। এই পরীবর্ত দ্বার! চন্দ্রমগুলের 
প্রান্তসন্নিহিত কোন কোন অংশের পর্য্যায়ক্রমৈ আবির্ভাব 
ও তিরোভাব হয়। 

তু্ধযাচার্্য, তুর্্য (01590) বাদ্য ; আচার্য্য উপদেশক। যে ব্যক্তি 
বাদ্য বিষয়ে শিক্ষা! প্রদান করে। | 

তুর্ধ্যাজাব, (10 091091)) তুর্য্য বাদ্য; আজীব জীবিক) বাদ্যব্য- 

বসায়ী। 
দুরবীক্ষণ, (:159০০১০ স্ুর-_বীক্ষণ। দুরস্থিত বন্ত দর্শমার্থ নলা- 

'কার যন্ত্র, দুরবীণ। 
দৃষ্টিবিজ্ঞান, (0০৮০ আলোক ও দর্শন বিষয়ক বিদ্য1। 
দ্বিপাদপ্রমিত, যাহার পরিমাণ ছুই (ফুট) পা। 
দেবালয়, (০191১) দেব ঈশ্বর » আলয় স্থান; ঈশ্বরের উপাসনার 

স্থান, গিজ]1। 

ধাতুবিদ্যা, (0117৩:518)) ধাতু ভূগর্ভে ম্বয়মুতপন্ন নিজীবিস্পদার্থ ; 
যেমন স্বর্ণ» লৌহ, প্রস্তর, পারদ, লবণ, অঙ্গার প্রভৃতি ; এত- 
দ্বিষয়ক বিদ্য। | | 

নক্ষত্রবিদ্যা, (45৮1৩59 গ্রহ, নক্ষত্রাদির স্থিতি ও সঞ্ধার অনু- 

সারে শুভাশুভনির্চন ও ভবষ্যসংকুচক বিদ্য।। 

নাড়ীমণ্ডল, (:009:) বিষুবরেখা। ন্ু্য এই রেখায় উপস্থিত 
হইলে দিবা রাত্রি সমধন হয়। 
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নীহারিকা, (০১০০০) নীহার কুজ্বাটিকা। যে সকল নক্ষত্র চক্ষুর 
গোচর নয় কিন্তু দুরবীক্ষণ বরা অবলোকন করিলে কুজ্ঝ- 
টিকাবঙ প্রতীয়ম।ন হয় তৎসমুদায়ের নাম নীহারিকা । 

নৈমর্মিক বিধান, (০৮81 1৮) নৈসর্গিক স্বাভাবিক; বিধান 

নিয়ম, ব্যবস্থা। মানবজাতির এশিক নিয়মান্থুসারী পরদ্পর 
ব্যবহার ব্যবস্থাপক শাস্ত্র । যথ।; কেহ কাহারও হিংসা করিবেক 

ন| ইত্যাদি। 

নৈহারিক নক্ষত্র, (ট০১০1০১ 91৯) যে সকল নীহারিক| নক্ষত্রের 
লক্ষণাক্রাস্ত বোধ হয়। * 

পদার্থবিদ্যা, (৮18:2] ১1109০7১৮) বিশ্বান্তর্গত সমস্ত পদাখের 

তত্ব নির্ঘায়ক শাস্ত্র । 
পরিপ্রেক্ষিত, (8৪[০(1৮০) পরি সর্বতোভাবে * প্রেক্ষিত দর্শন, 

বস্ত্র কল বাক্তবিক সত্তা কালে মেরূপন্প্রতায়মান হয় আলেখ্যে 

তাহাদিগের তদন্থরূপ বিন্যাস নিয়ামক বিদ্য]। 

পর্যবেক্ষণ, (01১5০:৮৮০) [পরি-অবেক্ষণ] অভিনিবেশ পুর্থক 
অবলোকন | 

পাঞ্চপা'দক, যাহার পরিমাণ পচ [ফুট] পা। 
পাটাগণিত, (4:19700০0) অঙ্ক বিদ্যা । 
পাস্থৃনিবাঁস, (70) পথিকদিগের অবস্থিত করিবার স্থান; যে 

স্থানে নবাগত ব্যক্তিরা ভাটক প্রদান পূর্বক আপাততঃ অব- 

স্থিত করে। 

পারিপার্থিক, (95(5116) পার্শ্ববন্তীঁ, পাশ্বচর ; উপগ্রহ, কোন 
রহৃৎ গৃহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী ক্ষুদ্র গ; পৃথিবীর 
পারিপার্থিক চন্দ্র । *.. ৬ 

পুরাগত 
] পুর্ব তন কালান। 

পোৌর।ণিক 
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প্রক্কৃতি, (6019) ঈশ্বর যাবতীয় পদার্থের সাধারণ সংজ্ঞা । 

 প্রতিপোধক, (2৪০১) সহায়, আস্ুকুল্যকারী । 
প্রতিভা, (99০/০9) অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি। 

প্রবেশিকা, (019) যা! দেখাইলে প্রবেশ করিতে পাওয়া 

যায়; টিকিট। 
প্রস্তরফলক (9146) শেলেট। 
প্রাতিফলিক দুরবীক্ষণ, (০19০/5 16195009০) আলোকের 

কিরণ সকল যে দুরবীক্ষণের মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া সরল 

রেখায় গমন পুর্বক প্রতিবিন্ব স্বক্ধরপে পরিণত হয়। 

প্রাকৃত ইতিবত্ত, (৮] 5196০) প্রক্কৃতিবিষয়ক বৃভান্ত, 

অর্থাৎ পৃথিবী ও তদুৎপন্ন বন্ত সমুদায়ের বিবরণ। জন্তবিদযা, 

ধাতৃবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা সকল প্রাকৃত 

ইতিরস্তের অন্তর্গত। 

বন্ধধর, (8০5৫1) উচ নীচ, আুড়া খারুড়া। 

মনোবিজ্ঞান, (7187)))50) মন, বুদ্ধি গভূতি নির্দায়ক শাস্ত্র । 

মগুল, (১৮৮০) প্রদেশ, রাজ্য । 

মধুখবর্তিকা, মোমবাতি । 

মেরুদণ্ড, (4509) ভগে'লের অন্তর্গত উভয় কেন্দ্রভেদী কাঞ্পনিক 

সরল রেখা । এই রেখা অবলম্বন করিয়া পৃথিবী পশ্চিম 

হইতে গুর্বাভিমুখে দৈনন্দিন পরিভ্রমণ করে। 

রঙ্গভূষি, (00179) যেখানে নাটকের অভিনয় হয়। * 

রাজবিপ্লব, (30৮ বা রাজ্য শাসনের প্রচলিত প্রণালীর পরি- 

বর্তবন | 
রোমীয় সম্প্রদায়, (130]081) 0)0101) রোম নগরীয় রায়ের 

মতা'ছষারী খুন্টধর্মাবলম্বী লোক। 
বিজ্ঞান, (5০19170) পদার্থের ত তিত্ত্ নির্ণায়ক শা, যথা জ্যোতি- 

বিদ্যা । 
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বিজ্ঞাপনী, (75১০:%) বাঁচিক অথবা লিপি দ্বারা কোন বিষয় আ- 
বেদন করা। 

বিধানশাস্্র, 12৮) ব্যবস্থ] শাজ্ | / 

বিমিশ্র গণিতঃ (01150 11900001708/10দ ) যাহাতে পদার্থ সম্বন্ধ রাশি 

নিরূপণ কর! হয়। 

বিশপ, (8180) ধন্মবিষয়ক অধ্যক্ষ । 
বিশুদ্ধ গণিত, (৮9159 21009729008) যাহাতে পদার্থের সহিত 

কোন সম্বন্ধ না রাখিয়! কেবল রাশির নিরূপণ মাত্র করা হয়। 

বিশ্ববিদ্যালয়, (097510) [বিশ্ব বিদ্যা আলয়] সর্থ প্রকার 

বিদ্যার আলোচনা স্থান । 

ব্যবহারদরশী, ধর্মাখিকরণের বিধিজ্ঞ | ধর্মাধিরণ আদালত । 

ব্যবহার সংহিতা, 04৭) ব্যবস্থা শাস্ত্র, আইন । 
ব্যবহারাজীব, (1,9৮5) ব্যবহার মেকদ্দম] ; আজীব জীবিকা; 

যাহারা বাদী প্রতিবাদীর প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া মোকদ্দম। 
সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য নির্বাহ কুরে । উকীল ইত্যাদি। 

শু, (17506) ঘড়ীর কাটা। ১ 4৫ 
পক্কুপউ, (1)151-81909) দণ্ড পলাদি চিহ্নিত শঙ্কুদণ্ডের আধার। 

শতাব্দী, (020৮8:0) শত বৎ্সরাক্মক কাল +» সংবঞ্ড ৯৯০১ অবধি 

২০০০ পর্য্যন্ত কাল এক শতাব্দী; তদন্ুসারে ইহ। কহ যাইতে 

পারে, এক্ষণে বিক্রমাদিত্যের বিংশ শতাব্দী চলিতেছে । 

শিং, (910011708) আধ টাকা। 
সুকুমার বিদ্যা, (০1:06 1580038) সাহিত্যাদি শান্ত । 

স্থিতিস্থাপক, (15590105) আকুঞ্চন, প্রমারণ* অতিঘাতাদি করি- 

লেও বস্ত সকল যে নৈসর্গেক গুণ প্রভাবে প্লুনর্বার পুর্বভাব 

প্রাপ্ত হয়। ্ 

স্বাত্মরক্ষা, (০০০28) আক্রমণ অথব! আঝরক্ষার্থে তরবারি 

প্রয়োগ বিষয়ক নৈপুণ্যসাধন বিদ্যা । | 

চি 



.আনন্দরাম ষেন্সের জীবনোপাখ্যান। 

তদ্বংশীয় 

শ্রীজয়স্ীচন্্র সেন দণ্াতে 

বিরচিত। 

সাকিন কলিকাতা সোভাবাজার। 

এই পুস্তকের “কাপিরাইট্”" আমি সহ্থর কলিকাতা, ভবানীপুর,ও হুগলী সাঁকিনের 
সর্ব্ব সাধারণ যন্থাধ্যক্ষগণকে স্তিনা সুল্য গরদাঁন করিলাম, কেবল মুক্তি করণে- 
চ্ছুকেরা আমাকে কিন্ব! আমার উত্তরাঁধিকারীগণ জীসর চর, ভমন্মথচ্্,জী প্র. 
চন্দ্র ও প্রীচলচ্চজ্জ সেন দাঁন এহারদ্িগকে ২৫ গচিশ খানা পুস্তক পাঠাইবে। 

'শতিনি বুদ্ধিমাস্ 
্ লিকাতী! গম দেন ই্রিট হইল॥, 

৪ ৪ (লঙ্গ হয় স্থাপন তাহাতে 

২ বিনষ্ট নাছি অপুর্ব এভাবে |. খন 
চাঁক স্্ে। নালচাদ বিশ্বাস এগ কোঁ্টুদ্যকালাবধি ইহ! লৌকেতেরর্ণন 

সাক মা মরদেহ ধিক কথ পাশ 

সন ১২ 



নির্ধন্টপত্র 

শ্বীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান | 
এ ; 
মি + 

1. শেফরণ। ভা | 
খখ নেনজীর কীর্তির বর্ণন, 

4 মেনজীর শিবাবলি ব্রতাঁি এবং তাটগাড়া গুকলব্ধ ইত্যাদি, হ 
*€ সেনজীর মাতার জল সংক্রান্তি ব্রত ঠারমারারিরে হারিনর 

ঃ বর খনন ও স্বপ্রের মাহাত্সা, ... ... .. ৩ 
১4৭ এলোবারাশত ইত্যাদি অষ্টম জলাশয়, .. ... ... 

£ মেনজীর পঞ্চ অবধোৌতিক টা লক্ষী জানাজা ও একাদশ 
জলাশয় সম্পূর্ণ, ও ৮ 

. * মেমজীর প্রতি ভারতী পপ ও শনি তে রা ১ 2. ০ম 
সি সের্নজীর শনি প্রবেশ, 2 & রড, ০ 2 9 

« মেনজীর বাটীতে লকষ্ীর আশশ্বমন ও ডা, 424 এ কি 1 
রা দেনজীর ৬রামেশ্বরের স্ভতি। ... ১৮ ১5550 ত০ ঈিহ 

' « সেনজীর মোৌভাবাক্তার বাটা পরিত্যাগ. .... ০) ১৩ 
:« সেনজীর বাঁটাতে দম্যের আক্রমণ ও মহাদেবের মাহগতয 

একাশ, ... .. তি, 
«' সেনজীর হিজলি বারা অবস্থিত ও ও মাতার ভ্রতপালনে 

দ্বাৰশ জলাশয় খনন, :** .. ৪ 

'জনজীর হিজলী বাটী পরিত্যাগ ও নভারাজারে পুনরামন, ১ 
 জজীর মাঁতাঁর ব্রভপালনে দ্বাদশ পুষ্করণী উৎসর্গ ও রথ প্রতিষ্ঠা 

ও ব্রাহ্মণকে ভূমি ও বাড়ী দান) ৮.৮ ২5 56 5 ১৮ ৯ 

স্ব পিতৃ দৌছিদ্র ও চীরিকন্যার বিবরণ, .. .২ ০১. ৯৭ ৰ 

স্দবশাপ ও তদ্বংশে ভাঙার যল, .১১ ১৮ 

' অবস্থিতিও মৌৌহন্তর আদেশে ও কর্ণের । প্রমাণ, টি 
'তানারায়ণের ফকিরের শাপ'এবং ভাঙ্গার ও 

খাঁপের ক্রমশঃ ফল প্রাপ্ত ৯ ২১ 

"মুদ্রার অন্তর্ধান ও তদপঞ্চম তবে 

বরাশমম, সাহার পুভ্রশোক, ও 



শ্রীনন্মরাম সেনের জীবনোপাখ্যান 

.পয়ার। 

প্রসিদ্ধ কলে জ্ঞাত কলিকাঁত] ধাঁম। শোঁভাবাঁজারের কুল সেন বশ নাঃ ॥ 

দীর্ঘ গজ নামে স্থান সেন কুলোস্িব। তদৃপূর্ব্বের বার্তা জাঁনা নাহিক সম্ভব &) 
নুতাহুটি গোবিন্দ পুর বলি খ্যাঁত & এবে কলিকাতা ষথ! সেস্থানবিখ্যাঁতি॥ 
ইংলপ্ীয় অধিকার বহু পুর্র্ব কথা। প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি যথ! ॥ 
নৃতান্ুটি পরগণার স্থিত মধ্য স্থান | বলিয়া এখন শোঁভাবাঁজার বাঁখান ॥. 
এলেন পুকষ মহা দীর্ঘ গঙ্গা হৈতে। জঙ্গল কাটিয়া বাঁস এখনে করিতে |. 
মুরশিদাঁবাঁদে কন্ম করিতেনতিনি | শুনিয়াছি লোক মুখে স্থির নাহি জানি ॥ 
প্নেতে কুবের তুল্য ধর্মে যুপিতির। দ্বিজ পরায়ন অতি বুদ্ধিতে সুধীর ॥. 
দেওয়াঁন বলিয়া খ্যাঁত দেন*নন্দরাঁম। আদি পুকষের মম জাঁন এই নাম 
আঁবাঁদ জঙ্গল বুরি করেন এখানে । কত কীর্তি করিলেন বহুবিধ স্থানে ॥ 

জাঁমি বা লিখিব কত সকল নাঁ জাঁনি। স্থানে ছি দেখে ধন্য বলেমাডিন॥ 

জয়ন্তী করিছে তীর কীর্তির বর্ন । মনযোগে শুন যাঁর ধর্মে থাঁকে মঅ.॥ 

অথ সেনজীর কীর্তির বর্ণন। * 

প্রায় অর্ধ শৌভাবাঁজাক্ের দিবা স্থান| পক করিয়া লন তিনি বুদ্ধিমাম্॥ 

মধ্যে পথ রাখি পুরী "গুকাঁশ পাইল। হাল নন্দরাঁম সেন ইষ্ট্রিট হইল ॥ 
বৃহৎ দেবাঁয়তন সর্বব সন্মুখেতে ॥ রামেশ্বর লিঙ্গ হয় স্থাপন তাহাতে ॥ 

অপূর্ব মন্দির অদ্য তক সম তাঁবে। কিছুই বিন নাছি পুর্ব এভাবে 1, 
বিশ্বকর্মা নির্মাইন সেই দেবায়তন। আঁদ্যকাঁলাবধি ইহ! লোকেতের্ণন 
তৎপর়ে নির্সি্ত হয় দিব্য বিগ্রবাঁটী। সর্বদেব অভিষিক্ত তথ! পরিপার্টু॥ 

ডি. 



হ্ ূ শ্রীননায়াম সেনের 

পে গঙ্াতীরে ঘাটের নির্মীণ। হাটখোলা গোঁলাবাঁটী তাহার বাঁখাঁন॥ 
িরাবলি বাঁটী পরে করেন মহাঁন। জর্ববান্তে বসত বাটা দীর্ঘলপ্প্রমাঁণ ॥ 
জগ্তবিঘা ভূমি মধ্যে বাস্ত অক্রালিকা। বিভিন্ন আবাস শ্থানে২ প্রকাঁশিকা ॥, 

কক পুরোহিত স্থান নাহি কিছু ভ্রম। অশ্বশাঁল] হয় মাত্র গাঁভির আশ্রম ॥ 

শোঁভাঁবাঁজারেরবাঁসি জয়স্তীচজ্জসেনে। পুর্বপুরষের কীর্তি পয়ারেতেঁভণে 

অথ সেনজীর শিবাবলি ব্রতাদি এবং ভাটপাড়। 

গুরু লব্ধ ইত্যাদি | 

দিত্য সেবা স্থির হয় সকল দেবের | শিবাঁবলি ব্রত হয় সঞ্চার পুণ্যের ॥ 

পাচক ত্রাক্ষণ নিত্য করিত রন্ধন। অন্ন পরমান্ন আর পঞ্চাশ ব্যঞন ॥ 
নিত্য নিত্য নব পাত্রে রন্ধন হইত। নব সুর্প সাঁজাইয়া প্রত্যহ রাখিত ॥ 
সন্ধ্যাঁপরে লক্ষ শিবা উপস্থিত । প্রত্যেকেতেনআলাঁহিদ| খায় পরিমিত॥ 
পর্ধ রাত্রি বাটামধ্যে থাকিত শুইয়া | প্রাঁতেতে মঙ্গলপুনি সকলে করিয়া ॥ 
অরণ্যে ষাইত চলি দিবা আঁগমনে | পুনঃসন্ধ্যাকাঁলে পেখছে খাইতেসেখানে 
এইরূপ নিত্য হয় শিবাঁবলি ব্রত। কিবা ধর্ম ছিল তীর কহিব বা কত ॥ 
গীঁন্িশাল। াইতেন প্রত্যহ আপনি । পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দেব স্থাঁন যিনি॥ 
শর্করা পানীয় করে গাঁভীগণ পান | সেবক গাঁভীর কাঁছে সদা বর্তমান ॥ 

শিব বিএ যত দেব নিত্য সেবা হয়। আপনি থাঁকেন নিভ্য সেসব আলয় ॥ 

নিত্য সেবা পূরে হয় ব্রাক্ষণ ভোঁজন। ততপরে হইত অন্তঃপুরেতে গমন ॥ 
ছিনেন জননী তীর বৃদ্ধা অতিশয়। যেন অন্নপূর্ণা মূর্তি সৰ ধর্পাময় ॥ 
গ্াতার পাঁদক জল করিজেন পাঁন। আপন আধ্বার পরে করেন মহান্॥ 

কর্ম গুণে ধর্ম যদি হইল প্রমাঁণ। নাঁম ধাঁম পুণ্য যা ঘোঁষে ক্ছানে স্থান | 
ভাটপাড়া দেবতুল্য গুকর বাখাঁন। ধর্ম ভক্তি শুনি তিনি আসি অধিষ্ঠান ॥ 
বিশতাতা জন্য নাম বিশ্বনাথ তাঁর! তর্কের বাণীশ তাহে নামে অলঙ্কার ॥ 

প্রথমে পরীক্ষা করি ধর্মে পণ্যে মতি। প্রসন্ন হুইয়! মন্ত্র দেন মহামতি॥ 
ভাটতাড়া দ্েবগণে শুদ্র শিষ্য নাই | ভত্তি দেখি বিচলিত হুলেন গোসাই॥ 
ত্যজিতে এমত ভক্ত নাহি শ্মরে মন। তাঁহেসে পুরুষ মহা! বন্দেন চরণ | 
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প্রসন্ন হইয়া তবে শিষ্য কন ভীঁরে। আশীর্বাদ নিল্মরিল মুখেতে জত্বরে: 
চিরবি তৰ পুণ্য ঘুষিবে সংসাঁরে। নির্ণাম নাহিক হবে জগত ভিতরে &. 
ধর্মের সংসার তব প্রাকৃত হইবে | তব বংশে অধর্পের বৃদ্ধি না রছিবে॥ 

চুঙ্র্িপাপিষে ছবে তোঁমাঁর বংশেতে। শিল্বেতাঁর বংশলোঁপ হইবেকালেতে। 
ইথে কিছু মনছুঃখ কত নাকরিবে। পাঁপিরে রাঁখিলে ব্বদ্ধি পাঁপের হইবে. 
তাহাতে পুণের বংশখখ্যাত নাহি হয় | পাঁপিযত শিক্র ক্ষয় উম নিশ্চয় & 
শুনিয়া গুকর কথা ভাবিত অন্তর ॥ কৃতাঁঞলি পুটে জিজ্তাসিলেন সত্বর ॥ 

কহিলেন বংশে নম পাঁপম্পর্শ হৈলে। অবশ্যহইবে তাঁর বংশ লোপ কাঁলে॥ 

কিন্ত এক কথা এবে করি নিবেদন |, ত্রমে কলি রদ্ধি হয় জানে সর্বজন ॥. 

পপে মুগ্ধ প্রায় হবে যত জন্মে নর | গুকদেব ৈবে কিসে বংশ রক্ষা মের & 
পাপকর্মে দেব যদি বংশ শাঁশপাঁয়। নির্ণাম হইব আমিকি হবে উপাক্ঃ 

সন্থষট হলেন গুক শুনিয়া বচন। আঁশ্বীস দ্রিলেন তীরে সহাস্য,কদন:&ঃ 

আঁশীষ করিনু এবে ওছে ন্দরাঁম | কোঁন কাঁলে তুমি নাঁছি হইবে নির্ণাম ॥ 
ক্ষণমাত্র ধশ্মলোপ তোমাঁর সংসারে । কভু নাহি ী ইহ]জানিহ অন্তরে ॥ 

সর্ঘকাঁলে কোন জন ধর্ট্মে ক্রম রত। জন্বিবে তোমার বংশে জানিহনিশ্চিত॥ : 

সেনজী আশীষ লব্ধে জয়ন্তীর মন। গুক ধ্যান গুক জ্ঞান গুক আকিঞ্চন॥ : 

অথ সেনজীর মাতার জলসংক্রান্তি ব্রত পালন মানসে ' 

দ্বাদশ মরোবর খনন ও স্বপ্নের মাহাম্য । 

অপর শুনহ বার্তী ধর্মানিষ জন | পুণ্য যাহা বৈশাখের দিন আগমন ॥ 

বদ্ধমাতি। মন ইচ্ছ! ত্রত্ের পালন । জলসংক্রান্তির ব্রত জানে সাধারণ ॥ 

সেই দিনাঁবধি গণ্য এক বর্ষ রয়। ব্রতের পাঁলন 'কর। হইল নিশ্চয় ॥ 

মাঁতী পুত্রে হছইলেক কথোঁপ 'কথন। আবশ্যক দ্রব্য আদি লিখেন তখন £ 
হইবে দ্বাদশ কুস্ত বারী পুর্ণ দান। যে রূপ হইবে কুক্ত শান্তর প্রমাঁণ॥ 
এইমাত্র জাঁনে সবে ব্রতের বিধান। ব্বর্ণ রূপ্য পিতঁলকি মৃত্তিকা গঠন ॥ 
মাতা কন শুন পুর হইবে দিবারে। ধাতু কি মৃত্তিকা কুস্ত ক্ষমতা বিচারে ॥, 

মাতৃ কথা শুনি যাঁন বাহির মণ্ডল। ডাঁকি পুরোহিত সত্য.দ্িজ যে সকল ৮ 
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বজিতোযা করেন তবে সেন মহাশয়। ধাতু কুস্ত হৈতে শ্রেষ্ঠ দান কিব! হয় ॥ 
ব্রাক্মণ মগুলী শুনি চমতক্রত ছন। ব্বর্ণকুস্ত হৈতে শ্রেষ্ঠ দানে দেখি মন | 
কেহ হেন প্রশ্ন কোন কাঁলে নাহি কয়। বথ! তত্ব জিজ্ঞাঁদেন সেন মহাশয় & 
বিয়া চিত্তিয়া তীর! দিলেন উত্তর। দ্বাদশ কুস্তের দাঁন করিনু গোঁচর ॥ 

স্ষকুস্ত হৈতে শ্রেষ্ঠ বদি হে মনন । পুপ্করিণী কিন্বা কূপ করাহ খনন ॥ 
জানিহ দ্বাদশ তাহা হবে গণনায়। স্থানে স্থানে জল কষ্ট হইবে যথাঁয় | 
াঁছিয়া বাঁছিয়! স্থান টহবে নিরূপিত। তবেসে পালন ব্রত হয় থো চিত ॥ 
গুনিয়া চিন্তিত অতি পুকষ প্রধান। একবর্ধ কালমাত্র মধ্যে ব্যবধান ॥ 

এন্ড পুক্ষরিণী শিত্ব হুইবে কেমনে ॥ এক স্থানে নহে পুনঃ ইৈবে স্থানেহ ॥ 

জল কষ্ট বিনা! স্থান হইবার নয়। মাঁতাঁর উৎসর্গ জন্য যাঁইবারে হয় ॥ 

ঃুক্ষরিণী ছৈবে সব দূর দেশান্তরে। ব্রতদিনে কি রূপেতে পারে হইৰারে ॥ 

ব্রতেক্সপালনে উতমর্গ এক কালে । সর্ব্ব জলাশয় হৈবে বিধিমতে বলে ॥ 

বিষয় সমস্য! শুনি হৃদয়ে চিন্তিয়া | সে মহাঞ্টুককষ তবে নির্জনে বঙিয়া ॥ 
হ্থাঁড়েন আহার নিদ্রা চিন্তেন উপায় | কেবল গুকর ধ্যাঁন বসিয়া তথায় ॥ 

এসর্ধর্ষ কর্ম সিদ্ধ হয় গুক সেবা বলে। ভক্ত বিল শুক মর্ম না জানে সকলে ॥ 
ভিন দিন তিন রাত্রি বি যোগাঁদনে। কিরূপে কাঁমলা পুর্ণ ধ্যান চিস্তামনে 
বন্দি নিদ্রা ষাঁন সেই চিন্তা সার। পশ্চাৎ্ড হইল ভার চিন্তার উদ্ধার | 
জপস্থান নিশিযোগে পুর্ণ গুকময়। আপনাজাপনি হন প্রফুল্ল হদয়॥ 

আরো হুয় সুঘটন! অপ্প নিদ্রাকালে। স্বপনে দেখেন যেন কেহ ভাঁরেখলে॥ 

জভীষ্ঠ ঠাকুর রূপ সম্মুখে বমিয়া। আরম্ভ করেন কথা বু আশ্বাসিয়া ॥ 

উদ্ঘোগ করহ পুণ্য কর্ম একভাবে । সময়ে ইচ্ছাঁন্ধপ সম্পুর্ণ হইবে | 
“এককালে সর্ব সরোবরের উৎসর্গে। চিত্ত কি কূরহ তাহা.কর মন স্থথে ॥ 
এক কিনব! ছুই কর দীর্ঘ সরোবর | দেবের প্রতিষ্ঠ+ তটে করির। নন্বর | 
'সর্ব্ব সরোবর জল আনি এক স্ছাঁন। উৎ্র্শ সলিল সর্র্ব একত্রে প্রমাণ ॥ 
এক দীর্ঘ সরোবর তটেতে বনসিয়! | যথা পুর্ত্দে দেবস্ছিত আঁছেভ হইয়া ॥ 
ব্রত দিনে জলদান করাও সেখানে | সময় পাইলে মাত। ঘাবে অন্যস্থানে॥ 
গ্রইরূপে ব্রতকাল মধ্যে যত হয়। ফকুণ্ণ উৎসর্গ যত পারেন নিশ্চয় | 

'ক্রতের পালন ইথে সম্পূর্ণ হইবে। পশ্চাৎ সমনে যাত্রা ভারে করাইবে। 
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সর্ব্ব পুক্করিণী তটে পিয়া অত্বঃপরে। প্রত্যেক উৎসর্গ হবে কত দিনাস্তরে। 
এই যে নিয়ম শুনি স্থির করি মন। আস্ত করছ এবে উদ্বেগ খনন ॥ 

বর্ষ মধ্যে মনো ভীর্ট সফল হইবে | সর্ব্ব পুক্করিণী সাক্গ হইতে পারিবে ॥. 
সপু দেখি মহানন্দ হলেন মনেতে। সত্যধর্্ম ফল দৃষট এ কলি খুগেতে ॥ 
শিক্ষা লহ সর্ব্ব নর ছল কর বৃথা । কলিযুণে ধর্ম নাই পাঁমরের কথা 
সর্বকাঁলে ধার্টিকের* হইবেক জয়। পরাক্ষা কাঁরক মাত্র কলি মহা শর.॥ 
দেখান মানবে বু এহীক প্রত্যাঁশ।1 তাহে মুগ্ধ হলে নর বিষম সমিস্যা॥ 
শতক জন বুঝে এ কলি খুগেতে | ধন ফল সর্ব্ব কালে পাঁয় ধার্মিকেতে 

* সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে জপ পুজা বলে দেব দেবী অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ সকলে॥ 

আদ্য কলি ছ্থিল ভাঁল বিক্রম দেখিল | ঘোর কলি আগমনে তাহাও ঘ্বুচিল 

ন1 হয় আঁকাঁশবাঁণী নাহি শুনে নর ।মিথ্যা। সত্য মিলনেতে ব্বপনে গোঁচর॥& 

তাহাই বিভক্ত করা বড় স্ুকেঠিন। পরীক্ষর্থর ড্রাঁল মাত্র বুঝিবে প্রবিন ॥ 
একমনে ধর্মভাঁবে ভাবিলে লন্তরে | স্বপনে সুসিদ্ধ ফল দেখে অভ্যন্তরে ॥ 

আঁরো এক চিত্তে যদি করহ্ ভাঁবন1। ইফসিদ্ধ ফল লাভ পুরয়ে কামনা ॥ 
আঁপনা আপনি বোধ হয় সর্ধ্বজনে | কামনা হইবে সিদ্ধ বুবিবে যে মনে ॥ 
লিখিয়া বানাব কত ধর্মতত্ত্ব সার! মনের গতিক সবে করিয়! বিচার ॥ 
শিল্ব বুবিবেক কেছ কেহ কভু নয়। উপহাঁদ করে যেই ধর্ম শুন্য য় ॥ 

এ সকল ভাব তাঁর না ছয় সংস্যষ্ট। তাঁহাঁরে বুঝাঁন দাঁয় সর্ধ্ব মত কষ্ট ॥ 
নদৈববাণী দ্বারা যাহ কহে অনা যুগে। স্বপ্পেতে মানব ক্বাত হৈবে কলিযুগে। 
তাহাতে যদ্যপি নর হয়ে এক মন। সদাঁকাল করে যদি ধর্ম আকিঞ্চন ॥ 

তবেত প্রত্যক্ষ দেব হয়েন মানবে । জচিরেতে ধর্্মগুণে স্বর্গধাঁম লভে 

তএব দেখ সবে বিচান্বিয়া মনে । ধরন্মিক অনেক নাহি এই জে কারণে ॥ 

মধ্য একব্যবধান স্বপন প্রয়োগ। মিলিত জবার তাহে সত্য মিথ্যা! ষোঁগ॥ 

হঠাৎ প্রত্যক্ষ কিছু না পাঁয় ৫দখিতে। বিরক্ত হইয়া উঠে মন আঁচ্বিতে | 
এহীক বর্দ্দের ফল প্রত্যক্ষ পাইয়া। তাহাতে.নিমগ্ন হয় ধর্দ্দকে ত্যজিয়া ॥ 
এই হেতু কহি পুঅঃ শাস্ত্রে যাহ! বলে। পরীক্ষাকারক কলি জাঁনিব! সকলে॥ 
কলি ধর্ম কহে লোক বাঁক্য মাত্র যার। অর্থ করে পাঁপকর্ত্দ ভু ব্যবহার, ॥ 
কিন্তু কলি আর ধর্ম প্রভেদ চুজন। দেব টদত্য ভেদ যথা বুনাই লক্জবন |. 
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খর অবস্থিতি যেই মানব অন্তরে | কলির গ্রীবেশ কডু নাঁছিক তাঁহাঁরে ॥ 

অতএব খুক্তি লহ কলিযুগ নর । ধর্মেতে” প্র্রত্ত সবে হও গে সত্বর ॥ 
+ঘোর কলি উপস্থিত কর্ম্ম সাহসিক। অধার্টিক রীতি দেখি বুঝ ধান্মিক ॥ 
'কিঞিতৎ কহিনু কলি ধর্ম বিবরণ! সেনজীর কথা কি করহ শ্রবণ ॥ 
'গুঁকর প্রসাদে মনে সত্তোঁষ জঙ্বিল'। পর্যাটন যাত্রা জন্য উদ্ঘোগ হইল! ॥ 

মহা পুণ্য সেনজীর প্রচ|র জগতে । জয়ন্তী কিথ্িওৎ বর্ণে রচি পয়ারেতে | 

অথ ব্রীলোবরাশত ইত্যাদি অঙ্টম জলাশয় 

প্রথমে বন্দিয়া মাথে মাঁতীর চরণ। জলকষ্ট স্থান করিবারে অন্বেষণ | 

গাঁড়ি ঘোঁড়! নাহি ছিল ডুলি মাত্র সাঁর | বহিত ধনাঁঢ্য লোকে দেশস্থ কাঁহার॥ 

ব্রহুবিধ লোক সঙ্গে হলেন বাহির। উর্তর দিকেতে যান সুরুদ্ধি স্বধীর ॥ 

খাইতে যাইতে পেখছিলেন সেই স্থান। এলে! বাঁরাঁশত বলি যাঁহাঁর বাঁখান ॥ 

'ঘর বাড়ী তথা কিছু নাছিল প্রকাঁশ। নাহি দেখিলেন কোন মন্য্যের বাঁস॥ 
ডুইটা স্ত্রীলোক তথা যাইছে পথেতে | কোন্দল ধররে (হে কলসি কক্ষেতে। 
এফজন কে অন্যে জাঁনিলাঁম তোরে । অবিশ্বাসী ছৈলি তুই নিজব্যবহাঁরে॥ 

বাঁরি জন্য যবে তুই হইলি সংশয় । মম কাছে বিংশ মালা তোর খণ হয় ॥ 
সাহার অধিক হৈল কিছু নাভাবিলি। অদ্যাবধি মমবারিফিরায়ে না দিলি | 

সঙ্কটে পড়িল খণি অন্য ছিল বলি। আঁঘাঁত করিতেআইসে দেয় গাঁলাগালি॥ 
ডুলি হৈতে নাঁঘিলেন সেন মহাশয়। কোন্দল কারণ শুনি মলেতে বিল্ময়॥ 

জিজ্ঞাসেন মিউ ভাঁষে তিনি উভয়েরে । হেন অকৌনশল কেন অস্পবাঁরি তরে 

ফহিতে লাগিল তীরে যেই দিল ধাঁর। দীন যে দরিন্দ্র মোর নির্ববাহি সংসার 

আমদের জল কষ্ট হয়েছে প্রচুর ।, জলাশয় ধাঁস হৈতে হয় বহুদূর ॥ 
এক ছুই দিনান্তরে বাঁছির হুইরা। কুত্তে জল মোর! রাঁখি ঘরেতে আনিয়া ॥ 

শরীর পটুতা ভিন্ন আনা নাহি হয়। মোঁদের বিষম হয় জলের সঞ্চয় ॥ 

এমত জনেক দিন ঘটন1 উদ্য়। বিংশমাঁলা জলে বহু প্রাণ রক্ষাঁপাঁয় ॥ 
ফারিয়া স্ত্রীলোক মুখে আশ্চর্্য-ভাঁরতী। জল কট স্থান পেয়ে হৃষ্ট মহামতি 

তথা টহতে গ্রাম দেখি অনেক অন্তর । সে মহাপুককষ যাঁন তাঁহার ভিতর | 



জীবনোপাখ্ান । ৭. 

ব্রাক্মণ মণ্ডলী বু সঙ্গেতে লইর়1। পুনঃ সেই কোন্দলের স্থাঁনেতে পেখছিয়া 
মধ্যপিত স্থান সেই জানিয়া প্রমাঁণ। সুস্থির হইল সেই জলাশয় স্থান ॥ 
পাত্র লিখিলেন তবে বর্ধমান ভূপে। পেলেন ভূমির পা! থ! বিধিরপে | 
তথা বু ভূমি যদি হুইল আঁয়ত্ব। আঁপন অভীষ্ট কর্ণ হলেন প্রত. 
অবস্থান হয় তথা পরম আহ্বাঁদ। কিয়দংশ সেই ভূমি করেন আবাদ 4. 
বহুবিধ 'দ্বিজগণ পরিবাঁর সনে । আপন ব্যয়েতে বাস করান সেখানে ॥ 
রোঁপেন অশ্ব্থ বক্ষ থা প্রকরণ । প্রতিষ্ঠ তাঁহাঁর তলে দেব পঞ্চানন ॥ 

আবান করিয়া স্থির নিত্য ষে পুজার | পাঁলামতে দ্বিজেদিয় পুজনের ভার ॥ 

পথ্চানন সন্মুখেতে হয় পুক্করিণী] দীর্ধল প্রমাণ লোকে বারিপ্রদায়িণী ॥ 
হুইল বাইশ বিঘা জলকর স্থান। তাঁর যোঁগ্য পাঁড় হয় বুঝহ প্রমাঁগ ॥ 

ভুরাঁবন্থা পুঙ্করিণী আছে বর্তমাঁন। সেন পুক্করিণি বলি খ্যাঁত দেই স্থান ॥ 
ব্রাঙ্মণ মণ্ডলী জিম্মা করি জলাশয় । পর্যটনে যাঁন পুনঃ মেন মহাশয় ॥ 
জলকস্ট মাত্র বান তাঁর অন্বেবণ। ঈশ্বর পেঁখছাঁন ভাঁরে যথা ছিল.মন ॥ 
এলে! বারাঁশত হৈতে পুর্ব্বোত্তর কোঁণে। উপস্থিত হইলেন সাইমানা স্থানে 
বহু জল কষ্ট তথা সকলে কহিল। দীর্ঘ জলাশয় তথ! খনন হুইল ॥ 
হইল চর্বি বিঘ! তাঁর জলকর। পাঁহাঁড় তাঁহাঁর উচ্চ বিস্তীর্ণ বিস্তার ॥ 
অদ্যাবধি দুরাবস্থ! তাহা বর্তমাঁন। কল্সিভাঁঙ্গা পুঙ্করিণী তাহার বাখাক॥ 

বড় বড় মতস্য দেই জলাশয়ে আঁছে। কলসি ডুবাঁয় ধদি সিলের মাঝে ॥ 
ঝাঁপটা মারিয়া মৎস্য কলসিভাজয়। বারি জন্য জায় যাঁরা মনেতে বিল্যয় ॥ 
আঁম্চর্যয ব্যাপাঁরঘটে জলাঁশয়কুলে | তাঁহে না নাঁমিয়! জল নাঁলাকাঁটিতোলে। 
অন্য চারি জলাশয় ন! পাঁই উদ্দেশ | কোথায় খনন হয় নাছি জানি দেশ? 

দীর্ঘ গঙ্দ। কুলোভভব স্থানে উপস্থিত। সপ্ত জলাশয় হয় বেরপ বিহিত ॥ 

মেনজী পেঁঠছেন শিয়া €গীপাঁল নগর। অস্টম পুষ্কর্ি তথ! হয় বৃহত্তর ॥ 

্রাঙ্ষণ মণ্ডলী বাঁন মহাঁরম্য স্ছান। অষ্ট জলাশয় তথা অপুর্ব বাখাঁন ॥ 

গোপাল নগর ধাঁ সকলে জাঁনিত। সেনজীর পুরোহিত বাঁসগ্রাঁম খ্যাত ॥. 

হইল স্ত্রীলোক দ্বারা উৎসর্থ নিশ্চিত। সেন বধূ পুগ্ধরিণী বলিয়া বিদিত & 

অটম পুষ্কর্ণি হ্য় শুদ্ধ জলাশয় | শ্রবণ হয়েছে যথা জ্যন্তীচন্দ্র কয়॥ 



৮ হীনগারাম পেনের 

18. অথ সেনন্গীর পঞ্চ অবধোঁতিক মু'দায় লক্ষ্মী পুজা 
-. বিবরণ ও একাদশ জলায় সম্পূর্ণ া 
ই অব বা ধারিণী হইল। গ্রাহস্থিক লক্ষী পুঁজা মনেতে পড়িল & 

ভাঁদ্রমাহা সন্িকট হয় উপস্থিত । বাঁচাতে পেঁখছেন তিনি অতি তরান্বিত ॥ 

দৈব প্রাপ্য লক্ষী ছিল অপূর্ব্ব মোহর । গণনায় পঞ্চমুক্রা কটা ভিতর | 
পিঞ্চষে ভেখতিক আত্মা তে পচ স্বরূপ | জীবন সংহীর নাহি বড় অপরূপ॥ 

যেইব্যক্তি এই পঞ্চ লভিতে পারিল। শমুণ ভবণ সেই নিশ্চিত ত্যজিল ॥ 

ছেন পঞ্চরত্ব পাঁন দেন নন্দরাঁম | ঘর্তের আধার তর চরণে প্রণাম ॥ 
্লীবারণ পুণ্য নহে এরত্ব লভিতে। সর্বদা রাঁখেন তাহা আতঙ্ক ঘরেতে ॥ 
দেয়াল ঘরের দেই অদ্যাবধি আঁছে। এক পারে পুরাতন বাঁটীতে রহিছে ॥ 

কলিতে এ মহাঁরত্ব বারে অথিষ্ঠান। নির্ণান নাহিক হয় নাম বর্তমীন ॥ 
অচল এঁশ্বর্যা থাকে পরম ভাঁগোতে । বংশ তাঁর সাঁকাঁল থাকরে মুখেতে।॥ 

পঞ্চ অবধোতিক যু্্রা এরূপ' গঠন ভিন্ন ভিসন কালে অবতার নারায়ণ ॥ 

তাঁহার প্রত্যেক মূর্তি প্রত্যেক মুদ্রীতে। দেখিবে সকলে তার একইপৃষ্ঠাতে॥ 
মণস্য কুর্মা জান সবে নৃসিংহ বরাহ। রাঁফচত্্র এই পঞ্চ অবতার দেহ ॥ 

'অন্য পৃষ্ঠে মুদ্রান্কিত থাঁকেসে মুদ্রার। প্রথম চারিতে মাত্র মায়ার'আকার॥ 
পঞ্চমেতে দূ্টিছৈবে মাঁনব দেহেতে। প্রকশি লক্ষমীর রূপ সীতাআকাঁরেতে 
আদ্য চারি অবতাঁর যোগতত্বজ্ঞান। সাঁধারণে বুঝে কিদে সকলি অজ্ঞান ॥ 
এই জন্য নারায়ণ রামরূপ ধরে। প্রকাশ সংসারে হয়ে মানব আকারে ॥ 
লক্ষদীনহ ভূমগুলে হন অরতীর। জনক রাঁজার কন্যা মীতাঁর প্রচার ॥ 

আত্ম বিশ্মরণ'হয়ে মানবের মত। মাঁনবের সঙ্গে হয়ে জগতে সিশ্রিত ॥ 

আয়ে কর্ধ ধন্ম্দেখীইয়া। তাঁহাতে বিশ্বা্ মনে সবে জন্মাইয়া। ॥ 
নইসীতা নবমী ব্রত আদ্য লক্ষী পুজা । প্রচার হই নরে পুজে সর্ব প্রজা ॥ 

মহাত্মা লক্ষনীরপুজ! কহিনু কিঞ্িৎ। সর্ধ্ব ঘরে প্রথা আঁছে নছে অবিদিত। 

মাসে লক্শী পুজা! হয় সমাপন। চারি জলাশয় বাঁকি করিতে খনন ॥ 

,বিবেচিয়া মন মধ্যে করেন নুশ্ছির | নিজ পুরে হলে নহে যুক্তির বাহির ॥ 
“ক্াক্ষণের ব্যবহার ছৈলে জলাঁশয়। _শীল্তবৎ হইবেক অবশ্য নিশ্চয় ॥ 



শিবস্থান মন্দিয়ের দক্ষিণ দিকেতে। বিগ্র বাঁটী পুর্ব অংশে বছ অদূরেতে ॥ 
রাঁশলীল! জন্য বিগ্র দেবের কাঁরণ। : তথায় হইল নব পুষ্রর্ণি খননঃ 
শিবাঁবলি বাঁটী মধে দশ জলাশয়! উত্তর পম্ঠিম কোণে একাদশ হয় 
উহার পুণ্োর কথা বর্িতে অপাঁর। আয্তী প্রকাঁশ করে ভণিয়! পরীর ৪ 

অথ সেনজীর প্রতি ভগবতীর স্বপ্ন ও . প্রঃ 

শনি হৈতে রক্ষা । 

একাদশ টহল তবে এক মাত্র রয়। শারদীয় পুজা কাল উপস্থিত হয় | 
চঞ্চল! বে লক্ষনীমাঁতা শাস্ত্রে ানা যাঁয়। ধার্ট্দিকে দেখানত্রাসি ধর্ম্মপরীক্ষায়॥ 

পতিত শনির গ্রহ উক্ত মহাঠসেনে । কত অমঙ্গল ঘটে শুন সর্ব জনে ॥ 
বাঁকী এক পুঙ্করিণী মাত্র কাঁটিবারে। শনির মায়াতে পুর্ণ নারে হুইবাঁরে & 
বন্ধু বিভীম্বিক! দেখি সকলে সহশয় 1 দে পুকষে স্থিত তবুস্থির বুদ্ধিময় 

শারদীয় পুজা কাঁলে প্রতিমা হইল। ব্রিচুড়। শোঁভিত উর্ধে প্রকাশ রহিল॥ 
যষ্ঠী কণ্প প্রতিমার হইল যে দিনে | সে রাত্রি পুকষ মহা! দেখেন ব্বপন্দে 
ভগবতী অধিষ্ঠান তাঁর শিরোপরে। বাঁৎসল্য ভাঁবেতে কথা! কহেন ভীঁহারে 
হইল শনির কৌঁপ হও দাবধাঁন। ত্রটিলেষ ছলে শনি টবে অধিষ্ঠান ॥ 

প্রতিমা! দেখিতে আঁসিবেক যত জন। পুজার মণ্ডপ দেখি বড় সুশোভিন ॥ 
প্রতিমী দেখিতে মন না বে কাঁহাঁর। পুজা বাঁটা দেখিবেক আঁতি চমত্কার 

এই ছিদ্রে শনি কৌঁপে আঁশঙ্থ্যাপড়িতে । উচিভ.হইল তবসাবধাঁন হৈতে ॥ 
সে মহাঁপুকঘ তবে জাগিয় উঠিয়া । বৃছৎ পুজার বাঁটা বস্ত্রেতে ঘেরিয়! ॥ 
র্ধ নুশোভন করিলেন আচ্ছাদন । দেবী প্রতিমূর্তি মাত্র রছে সন্দর্শন 
বুদ্ধির কৌশল তাঁর কছ্ছিব বা কত। জয়ন্তী বর্ণন করে ধথা সাধ্যমত ॥ 



১, | ধ্ীনন্দরাম সেনের ৰ 

অথ সেনবীর শনি প্রবেশ। 

“হুইল সগুমী পুজা যথ! বিধিমতে। বলির ব্যাঁঘাঁৎ ঘটে শলির খেলাতে £& 

মনিবর্ণ ছাঁগ ছিল বলির কারণ। শনির আবাল দিব্য জানে সর্বজন ॥ 

ছিদ্র এত্যক্ষেন মাত্র শনি মহাঁশয়। পাইন, আপন লীলা পুর্ণ'সমুদয় ॥ 
উৎসর্গ করিল ছা বলি দিব! তরে। টদবাঁৎ সেনজী যান ভিতর মন্দিরে ॥ 

খর্পরের পাত্র কেহ তথ! না আনিল। ,এই ক্ষুত্্র ভ্রমমাত্র সকলে ঘটিল ॥ 
শনির আবিষ্ট হয়ে সে ছাঁগ রূপেতোদে+ডিয়! পেখিছিল দেনজীরনদিকটেতে 
কাঁপিতে২ তীর ক্রোড়েতে উঠিল । প্রাণীহত্যা পাঁপ জ্ঞানে দয়াউপজিল ॥ 
যতনেসেনজীতারেরাখিয়াক্রোড়েতে আজ্ঞাদেনসেবকেরেতাঁহারেপৌধিতে 

প্রাণি বলি দাঁন ক্ষান্ত হয় তদবধি| পুজাঁয় ফলের বলি হয় নিরবধি ॥ 

শনি যেআবিষছিলসেই দে দেছেতেসেনজীর কিছু' জ্ঞান না উঠে মনেতে। 
পরম সাঁদরে শনি রহে আঁবাঁসেতোহাঁনি ন! করিতে পারে তাহার ধর্দেতে॥ 

শনির মাহাত্ম্য কভু নাহি হয় আন। অবশ্য অস্থিব করেন,.শীস্ত্বের প্রমাণ॥ 

বহু ক্লেশ নাঁহি দেন যাঁহাঁরে সদয়। বহু দুঃখ দ্ভীঁবটে হুইলেনির্দয় ॥ 
এভুবিত কথ! শুনি উঠে সন্ভাবনা। শীক্ত কি বৈষ্ঠৰ তিনি তাহার ভাবন! ॥ 
শিবাবলি ব্রত ছিল আঁর বলিদাঁন। সেনজী ছিলেন শীক্ত ইহাতে প্রমাণ ॥ 
বিগ্রাদির রাঁশলীল! হইত বাটাতে৷তজ্জন্য বৈষ্ঠৰ বোঁধে কছে অনেকেতে॥ 
ফলভ ছিলেন তিনি শাক্ত ষে প্রধন।যখার্থ এবাঁকাবটে তাঁছে নাহি আন॥ 

শীঁক্তের বাউতে বিগ্র স্থাপন রহিবঝেশীস্ত্র ভিন্ন খুক্তি নহে সকলেজানিবে॥ 
কাঁলীমস্ত্রে উপাঁসক তিনি পুণ্যশালী। অদ্যাবধি বংশাঁবলি সেরূপ প্রণাঁলি॥ 
অগ্পেহ রবিস্ৃত আরস্তেন হাঁনি। অদ্ভুত গনির, লীলা! অপুর্ব্ব বাঁখানি ॥ 
খাভীগণ হাশ্বারব ছাড়ে গাঁভীশাঁলে | আঁহাঁরেতে ভৃগ্তনয় বিপাক কপাঁলে। 

সে মহা! পুকষ ক্রমে হন বদ্ধুহীন। ব্যাঘাঁৎ সকল কর্ণ বুঝেন প্রবিন ॥ 

বিপদ ঘটনা চিন্বু দেখেন স্বপনে | কল্পে কলেবর সদা ত্রাস উঠে মনে ॥ 
'জাল্পদিন এই রূপ ভাবেতে কাঁটিল। শুনহ শনির কর্্দ কিরূপ ঘটিল ॥ 
০০০৮ ধন হৈবে ক্ষয়। সঙ্কটে ফেলেন ভারে শনি মহাশয় 



জীবনোপাখ্যাম:। 

কোথা টহতে মহারা্ী জাতীয় বিশেষ! দোদণড প্রতাপশরীলীবাস পুর্বাদেশ্ট 
দল হাধিয়া এক অধ্যক্ষ লইয়া | লুট করে দেশে দেশে বেড়ায় ভ্রমিয়া ৯. 
আমি উপস্থিত হয় €গীবিন্দ পুরেতে | তক্মিকটে সুতোনুটি পাঁরিল জানিতে 

বড় অট্রালিকা তথা বড় দেবায়তন। শুনিল তথায় বাঁস মনুব্য প্রধান & 

যুক্তি স্থির করে তাঁরা দিন চাঁরি পরে । আক্রমণ লুট করি নন্দরাম পুরে ॥ 
দেশেতে ধনাঢ্য কেছ না স্থিল.তখন। রক্ষা হইবেন কিসে সংশয় জীবন 
চারি পুত্র সহ নিজে কম্পবান্ কাঁয়। ভাবিয়া চিত্তিয় কিছু না পান উপাঁয় £ 
আত্ম আর পরিবার প্রাণ রক্ষা সার। সম্পত্তি ধনের রক্ষ। না করি বিচার ॥ 

বিপদ আশঙ্কা হয় নিকটে থাকিতে | আপন বংশের প্রাণ সংশয় জ্ঞানেতে 
কিম্মতীয় দ্রব্য যাহ! বৃহৎ আঁকার । বাঁটীতে প্রোথীত রাঁখ। করেন বিচার& 
স্বর্ণ রূপ্য মুদ্রা আদি যত অলঙ্কার | সঙ্গেতে লয়েন সবে যে ছিল যাহার & 
সুতাহুটি গ্রামবাসী আঁর যত জনে | পলাইয়া! গেছে বে দস্থ্য আগষনে ॥ 
খনন করিয়া বাঁটী অর্ধ স্থানে স্থান । দ্রব্যাদি প্রোথীত রাখিছেন পুথ্াবান্ 
হেনকালে হয় এক অপুবর্ব ঘটনা । জয়ন্তী বর্ণন করে শুন, গ্ুগ্াজন! ॥ 

অথ সেনজীর বাঁটীতে লক্ষ্মীর আগমন ও স্থিতি | 

এক বৃদ্ধা উপস্থিত বাঁটীর ভিতর । দেখিয়া স্ত্রীলোক বর্গ সভয় অন্তর 

টি হাতে শিরে ভেক অঙ্গে পাঁক! কেশ। পরিচ্ছন্ন দেবরূপ অতি শুভ্রবেশঃ 

সেনজী দ্বারিরে কন ক্রোধিত অন্তরে । কেমনে আইল বৃদ্ধা বাটার ভিতরে &ঁ 
দ্বারপাঁল বলে প্রভু কিছুই না জানি । দ্বার পথ দিয় কেহ ন/জাঁয় এখনি & 
শুনিয়া আঁম্চর্যয কথা হুন চমকিত | স্ত্রীলোঁকেরে জিজ্ঞাসেন যাইয়া ত্বারিত ॥ 
কে আপনি আইলেন হঠাৎ এখাঁনে। কোঁথা হৈতে আগমন কিবা ইচ্ছামনে 
স্ত্রীলোক উত্তর দেন সেনভীবু প্রশ্ডি। কিসে ব্যস্ত আছ কহ আঁপন ভাঁরতি ॥ 
পূর্ণিমার তিথি, অদ্য মোর উপবাস! শ্রাস্ত হইলাম পথে রেধ্রের প্রকাশ॥ 
দেখিলাম অক্রালিকা পরুম সুদ্দর। বিশ্রাম করিব হেথা হরিষ অন্তর £ 
কল্য প্রীতে পুর্ণিমার করিব গ্টালন | ইচ্ছামতে কিয়স্দিন থাকিতে মনন & 
শুনিয়া স্ত্রীলোক বাক্য সেন মহাঁশয়। উত্তর দিলেন কিন্তু মনেতে সত 
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পাযুওরবর্ট দদ্যগণ লুটিদেক বাঁটী। অদ্য হেথা হৈতে মোরা! জবে যাব উঠি॥ 
পক ওাঁগি না রহিবে ছুর্গন স্থাঁনেতে। এসব সম্পত্তি ত্যাগ করি সকলেতে। 

ঘেংরান নির্গন দেশ থাকে হ্থানাস্তরে। নির্জনে থাকিব্তথ! প্রাণ রক্ষাকরে॥ 

ক দন্ুগপ যথ| নারে বাইবারে | রহিব এমত স্থানে হরিষ অন্তরে ॥ 
দখল আসিতে ঘাঁছে জার নাছি ছয়। তথায় ব্যবস্থা হেন কগিৰ নিশ্চয় ॥ 

রন্ষমীমাতা বদ্ধারূপ! নাছির সন্দেহ | বুঝেন সেনজীমাত্র নাঁছি বুৰে কেছ॥ 

কছিলেন রদ্ধমাতা শুন পুগ্যবাঁণ। বথা ইচ্ছা যাহ মোরে হেথা দিয়া স্থাঁন॥ 

কামার পাঁরণ তরে রাঁখি উপহার । স্থান ত্যজিতে তবে করহু বিচাঁর ॥ 

রঃ ন1 আইন ফিরি তুনি যত দিনে। তত দিন অবস্থিতি করিব এখানে ॥ 
ঘসগমজী বলেন মাঁক্ষ! একোন বিধাঁন। মোর বংশে কেহ নাহি আমিবে এস্ছাঁন 
ঝরিলেন রদ্ধাঁমীতা কেন উতরোল। এসকল দেখিমাত্র শনির বিহ্বেল ॥ 

শর্দনন্ধে এই স্থানে আসিতে হইবে। যাঁহা কহিলাম আমি নিষ্চয় জাঁনিবে 

ঝাছিয়। তীর জন্য বহু উপছাঁর। শুভ্র পূজা ঘরে দেন শয়ন আগীর ॥ 
জক্বীরে,ভাপন করি চলেন তখন। জয়ত্তী কছিছে করি পয়ারে রচণ ॥ 

অথ সেনজীর ৬ রামেশ্বরের স্তুতি । 

মন্দিরে তত্পরে শিয়া উপস্থিত হন | রাষেশ্বরে গলবজ্বে করেন স্তবন ॥ 
পারবীক প্রত্যাশাতে লিঙ্গের স্থাপন । হুইবেন চিরস্থায়ী ছিল যে মনন ॥ 
বন্ধ রামেশ্বর স্থান যেছুর্গম। জর্র্ব নর যাঁইবারে না হয় সুগম ॥ 
ভআগনার পৃজ! ধাঁন এখানে করিবে। দুর্গম সংলার পাঁপে মোচন পাইবে 
কাশীধাম সর্বানর বাইতে নাপারে। এস্থালে পুজনে মুক্তি পাইবে সত্বরে ॥ 
রে.রকল ভ্রম মোর বুঝি এখন | অধম পাঁমর নীচ আমি হেয় জন ॥ 
কুভাবিক কর্ম করা পরম গবিবিতি। নাব্রঝিয়া! করিয়াছি অতি অনুচিত ॥ 
কুরাশয় উঠে প্রভু ক্ষমা কর মোরে | পরাণ ভয়ে যাই চলে রাখিয়া! তোমারে 
ই চিন্তা রহে প্রভু ববনে স্পর্শিবে। হিন্দুধর্ম আবিশ্বাম সকলে করিঝে| 
এত হইয়া রক্ষ মন্দিরের দ্বার। যবন পর্িছিলে যেন লাঁগে চমত্কার ॥ 

রে উপতা! রহে অর্ধ রত্বদয় । এই লোভে তিতরেতে সাঁ্ধাঁৰে নিশ্চয়। 
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ব্ণরূপ্য তৈজসাঁদি যাঁকিছু পূজার । সাঁজাইয়া রাখি যাই সাক্ষাঁতে তোমারা 
যাহ! জান করিও মে আমি কিবা জানি| বিদায় জন্মের মত হইলাম আমি॥ 
মন্দির হইতে তবে এলেন সত্বরে | জ্যন্তী আঁখ্যাঁন তার কৰিছে পর়ারে ॥ 

অথ সেনজীর সোভাবাজার বাটা ত্যাগ । 
শিবের চরণ বন্দি ভাবিয়া অপার । কান্দিয়া ছাড়েন বাস মহ পরিবার ॥ 

ভয়ঙ্কর নিশাধোগে ভাবনা অপীর। বহু কষ্টে সর্বর্ব সহ হন গঙ্গাপার ॥ 
রাত্রি পর্যযটন ক্লেশ সহ যে করিয়া। প্রীণ ভয়ে বছুদূরে ঘাঁন পলাইপনা ॥ 
প্রভাঁত হইল তীরে নিশ! অবনাঁন। পরিবাঁর সহ এক স্থানে অবস্থান 
নিরানন্দ বন ক্লেশ সকলি প্রমাঁণ। ভ্ীজয়ন্তীচজ্দ্র সেন করিল বাখান ॥ 

অথ সেনঙ্জীর বাঁীতে দস্যের আক্রমণ 
ও মহাদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশ। 

এখানে ঘটিল যাঁছা শুন মন দিয়!। প্রভাতে দন্যেরা সেন পুরেতে পেখছিয়॥ 
কোথাকি সম্পত্তি আছে দেখেনেনিশ্চয়। মেন কোথা পলাইল এই শব্দময়ঃ 
বাঁটার মধ্যেতে জন এ্রাঁণি না দেখিয়া । ভাঁগুাঁরে বিবিধ ধন প্রাণ্ড ন। হইয়!॥ 
মালখানা ভাঙ্গে গিয়া! ক্রোধান্নিত হয়ে। তল্লাস করয়ে ধন সর্ববজলাশট্য় ॥ 

সর্ব্বঘরে বেড়ীইতে দেখে এক বুড়ি/তাঁহাঁরে বরিয়া আঁনে সবে তাড়াতাড়িঃ 
বহু ধম নাহি পেয়ে ক্রোধিত হইল। অউ।লিকা ভাঙ্গিবাঁরে আরস্ত করিল! 
বুড়িকে তাড়না করে বিবিধ প্রকারোসঙ্গে লয়ে যাইতে কহে ধনেরআঁগাঁরে 
বুড়ি কহে অট্টালিকা ভাঁজিলে কি হবে। স্থান দেখাইয়! দিব বভুধন পাঁবে 
প্রথমে মৃত্তিকা সব করহ খনন | অতঃপর কর সব কুপ অন্বেষণ ॥ 
বুড়ির কথায় সবে তাঁছটই করিল। স্বর্ণ রূপ্য তৈজসাদি অনেক পাইল ॥ 
তাহ! পেয়ে দস্টাশণে জশ্মিল আশ্বাস । মুদ্রা অলঙ্কার জন্য দেখায় তরাঁস॥ 
অধম পামর পাপি দস্থ্যগণ ছিল। দেখায় কাহারে ত্রাস কিছু না বুঝিল ॥ 

খননে সম্পত্তি কুপে যথেষ্ট পাইয়া | তুষ্ট হৈয়া বদ্দি তাঁরা যাইত চলিয়া ॥ 
বিপদেপতিত কভু না.টহত সেখানে! লভ্য করি অনায়াসে যাইতমন্যস্থানে॥ 
লোতে পপ পাঁপেমৃক্যু জানয়েমকলে ।ভুটতাপ- . স্বপানলে। 



১৬ এীনদাযামরসনর 

অথ সেনভীর মাতার ব্রত পালনে বারাসতে দ্বাদশ পুষ্কর্ণি উৎ- 
. সর্গ ও রথ প্রতিষ্ঠা ও বান্ধণকে ভুমি ও বাটী দান। 

গান রাখিয়া বাঁচীতে। মাঁতাঁরে লইয় যাঁন ভ্রলোবাযাসতে ॥ 

পঞ্চানন তলা তথ! অবস্থিতি করে। ব্রাক্ষণ মণ্ডলী সব ডাঁকেন সত্বরে ॥ 

বর্ষশেষে টচত্র মাহা সংক্রান্তির দিলে | পুক্কর্ণি উৎসর্গ হয় ব্রতের পানের 

তথায় থাঁকিয়। মাত। করিলেন মন। রথের প্রতিষ্ঠা করি সার্থক জীবন ॥ 

সে মহা গুকষ তবে মা আজ্ঞা! শুনি । কাঁরিকরগণে তথা আঁনলেন তখনি ॥ 

বহুবিধ কর্মনকাঁরী কার্ধ্য আরম্তিল। অপ্পদিন মধ্যে রথ প্রস্তুত হইল ॥ 
দেখিলে সে রথ লোঁকে লাঁগে চমণ্কাঁর। বহু উচ্চ ঘ্জা তার রহ ব্যাপার ॥ 
রখ মধ্যে দেবস্থাঁন বিবিধ প্রকাঁর | উচ্চ মন্দিরের তুল্য রথের আকার ॥ 

অদ্যাবধি আছে রথ জীর্ণ অবস্থয়। বারাঁসত ধামে যথ! আঁছে জলাশয় ॥ 

তুপ্যমূল্য ব্যয় হয় উভয় নির্মাণে লক্ষমুদ্র! প্রত্যেকেতে সর্বদেশে জানে॥ 
কলিকাতা অউ্লীলিক! লক্ষমুদ্রা ব্যয়। অলিক কিছুই নহে সর্ব লোকে কয় ॥ 

বিগ্রবাক্ী শিবা ব্রত বাটীতে নিশ্চয়। অন্য এক লক্ষ মুদ্রা হইলেক ব্যয় ॥ 

হাটখোলা ঘাটে আর গে। অশ্ব আশ্রমে । আঁর লক্ষমুদ্র! ঘাঁয় এইসঘ ধামে॥ 

লক্ষন ব্যয় পুনঃ পুষ্কর্ণি দ্বাদশে। ছিজলি বাঁটীতে লক্ষ জানিহ বিশেষে ॥ 
দেশ দেশাস্তরে সর্ব পুষ্ছর্ণি হওয়াতে। ব্রাহ্মণমণ্ডলী বসবাস করাঁইতে ॥ 

তাহাতে অনেক ব্যয় লৌকেতে জাঁনিল। একলক্ষ মুদ্র। গত তাহাতে হইেল॥ 

বাঁটীর পুজারবাটী নুশোঁভন ছিল । আঁর লক্ষমুদ্র। জাঁন তাহাতে লাশিল॥ 

শিববিগ্র তৈওসানি রত্বু অলঙ্কার । সকলেতে ব্যয় হয় লক্ষ যে মুদ্রার ॥ 

ঝ্রতের পালনে যত ধর্ম প্রতিষ্ঠার । লক্ষমুদ্র! ব্যয় হয় কারণ মাতার ॥ 
লক্ষ যুদ্রঃ অভ্যন্তরে করেন স্াপন 1 গো ভুনি পদার মাড়্ শ্রাদ্ধের কারণ ॥ 

বহুত কর্মেতে এই সন্ধায় করিয়া । বিবিধ সম্পত্তি ভিনি স্থাপিত রাখিয়া ॥ 
এলোবারাঁসত হতে অর্ক স্থানে ধান। বথ1 তথ। হইলেক পুষ্র্ণি বাখান॥ 

একে সব মাঁতা করেন উৎসর্গ | বাঁটা আগদনে দেখ! পরে জ্ঞাতিবর্গ ॥ 

ত্রত বিধিমতে বাঁরি উৎসর্গ হইল | ব্রাহ্মাণে ভোঁজন দন করিতে রহিল | 
জাঙ্ব গাঁভীশাঁলা . বাঁটা মন্দির উত্তর। হীষ্ট্রিট উত্তর আঁদ্য বার গোঁচর | 
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মাঁভ্ পুণ্যে যুখোগণে করিলেন দাঁন | বড় অট্টালিকা তাঁহ! অদ্য বর্তমান. 
শিবা ব্রত বাঁটীছিল পশ্চিমে তাহাঁর। গোম্বামীকে দাঁন দেন করি সুবিচার। 
তাঁহ|র পশ্চিমে বিত্ত আছিল তখন। আঁশীষ কাঁরক বার! চক্রবত্তীশণ |. 

উহাদের সেই বিত্ত করেন প্রদান । তখন উম্মত দানে হলেন মহান &. 
এবাঁটীর উত্তর অংশে অন্য চক্রবর্তি | জমিদাঁনে তাহাদের স্থির হয় রত্তি |. 
তাহার প্চিম বাঁটী পুষ্কর্ণি উত্তর । অন্য গৌঁম্বামীকে দান করেন সত্তবর ॥ 

গোন্বামী বারির জন্য চন পক্করিণী। ব্যবহাঁর জন্য দেন মেনজীমেলানি ॥ 

মাতৃত্রত পুর্ণ হয় এরূপ বিধানে | শ্রীজয়ন্তীচজ্ মেন মহাদ্রাদে তণে ॥ 

অথ সেনজীর পিতৃ দৌহিত্র ও চারি কন্যার বিবরণ । 
পিতার দেহিত্র ছিলবাচীতে ভীহাঁর। আলাহিদা স্থ।নদিতেলাজ্ঞ| যে মাতার. 

মন্দির দক্ষিণে যেই বড় বাটী ছিল॥ সেই বাঁটী ভাহাঁকেও প্রদান হইল ॥ 

অদ্যাঁবণি মেই বাঁটী নেখি বর্তমান । ঘোঁবের বসত বাঁটী সকলে বাঁখান & 
মেনজীর কন্যান্থিল জানি চাঁরি জন। সবাঁর বিবাহ দেন হয়ে হঙটমন ॥. 

এথম জাঁমতা বাঁটা হয় সেইস্ছান। এখন শিমুল। বলি যাঁহাঁয় বাখান ॥ 
প্রসিদ্ধ মদন মিত্র ভীহার দৌহিত্র ধার বাঁটী রাঁদলীলা বিখ্যাঁভ বিচিত্র ৪৯ 
অদ্যাবধি তার বংশ আছে বর্তমান ।.সেনজী দোহিত্র বংশ সর্ধ্ত্র বাঁখখন । 

দ্বিতীয় জামত! বাঁটা হইল উাহাঁর। এখন যেস্থাঁন লোঁকে কহে বাগ্বাঁজার॥ 

দিব্য অলিক করি দেন জাঁমতাঁরে। অনেক সম্পত্তি দাঁন দিলেন কন্যারে॥ 

রামানন্দ বনু তার দেখহিত্র বিখ্যাত খোনারামকান্ত বনু গুঠি বলি খ্যাত॥ 

ভৃতীয়ে বিবাহ দেন জেল! বর্ধমান । অতি পুরাতন ঘর তাঁর বাঁখান ॥ 

ঘোঁষ কুল বলি খ্যাত ভাহাঁরা মেদেশে । জনিদারগণ বে জানিত বিশেষে॥ 

দেখহিত্র প্রপেভ্র অন বর্তমাঁন | পিতান্ব. ঘোষ নাঁগে বড়ই সন্বাঁল ॥ 
বড়ায় মজুমদার কুল যে প্রধান |" চতুর্থে বিবাহ তথ! দিলেন মহন ॥ 
দেংছিত্রের পত্র অদ্যতক বর্তমাঁন। রাঁজকুষ্ক মজুমদার ন|মেতে বাঁখাঁল ॥ 
দূর দেশান্তরে মবে হুইলেক বাঁদ। জয়ন্তী বিশেষ করি করিল প্রকাশ । 

হর নয সু 
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া অথ সেনজীকে ্রজ্মশাপ ও তত্বংশে তাহার ফল। 

সপ কত কাঁল কাঁটান সংজাঁরে ।' শনির আবিষ্ট নাহি খ্ুচয়ে সত্বরে ॥ 
ঘদ্যপিও বহু ক্লেশ দাঁত! নাহি হন । ক্রমে ক্ষয় পাঁয় তীর ধন বন্ধুজন ॥ 
এক দিন শুন যাহ! ঘটিল তীহাঁরে। বসিয়া আছেন তিনি বাঁছির আগারে|৭ 

' এক ্ বদ্ধ স্িজ আঁসি হদ উপনীত শিবের মন্দিরে হত্য1 দেন আঁচম্থিত॥ 
রক্তপীত্ত পীড়া যুক্ত ছিলেন ব্রা্ষণ। ক্রেশ পরিসীমা নাই নিকট মরণ ॥ 

তিন দ্িবারাত্রি স্বিজ রন অনাহাঁর | সেনজীর মনে কষ্ট হইল অপাঁর ॥ 
আপন আহার নিদ্রা! সকল ত্যজিয়া। তিনদিন মন্দিরেতে রছেন বসিয়! ॥ 
ফলমূল আদি ধত পাঁণীয় লইয়। | ব্রীক্ষণ পাঁরণ জন্য রন নিরখিয়া ॥ 
'তিন দিন পরে দ্বিজ উঠিয় সত্বরে | সেনজীরে দেখি তথা হরিষ অন্তরে ॥ 
প্রাঁণ রক্ষা তবে যোর পীড়া উপশম। প্রতিকার প্রত্যাদেশ যুক্তি অনুপম॥ 

সেনজী কহেন দ্বিজ আঁছ অনাহারে | তৃপ্ত হও কিছুমাত্র জলযোগ করে ॥ 
দ্বিজকন পীঁড়! আঁমি সহিতে নাপাঁরি ।দোষক্ষমি কপামোরে ককণশীঘ্বকরি। 
অগ্রেতে পাঁদক জল দাঁনদ্িন মোরে। পীড়াট্হিতে যুক্ত প্রাপ্তি হইব সত্বরে॥ 

৮শুনিয়া দ্বিজের বাক্য সেন মহাশয়! কম্পিত হইয়া উঠে কলেখর ময় ॥ 
শুক্রুঘয়ে ব্রাহ্মণেরে পদজল দাঁন। কোন শাস্ত্রে নাহি শুনি এমত বিধাঁন॥ 

অপরূপ প্রত্যাদেশ কতু নাছি শুনি । এমত কুকার্ধ্য দৈবাদেশ নাছি জানি 

অস্বীকার হইবাঁতে সেই দ্বিজবর। লোহিত লোঁচন ক্রোধে কম্পে কলেবর॥ 
অভিশাঁপ করিলেন মহ! কটু ভাঁষে। শুনিয়া সকল লোক কম্পবান ত্রাসে। 
ব্রাহ্মণ বলেন শুন ওহে শুদ্রবর। ধন্ম পুণ্যবলে তুমি শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর ॥ 

হইল তোঁমাঁর মনে এই অহঙ্কার । ব্রহ্মশাপে সবংশেতে যাবে ছারখার | 

এই কটু বাঁক্য দ্বিজ কহিবাঁমাত্রেতে | বাক্য রোধ বীর এক নিমিষেতে॥ 

টচতন্য রহিত হন নিদ্রায় কাঁতর। পুনঃ শ্রত্যাদেশ তাঁরে হইল অত্বর ॥ 

পুর্ব্বকাঁলে কটুভাঁষে পীড়া উপস্থিত। পুঅঃ তব বুদ্ধি কেন হেন বিচলিত 

ৰংশলোঁপ কর যার সদ] ধর্মে মন | ব্রহ্ম টিটি 

আশ্চর্য্য জানিয়! তবে পুণ্য দেনজীর । আাণিয়। ব্রাক্মণ কন হুইয়! জুখীর ॥ 

ব্রক্ষশাগ হইলেক তোঁমার উপর । অবশ্য ঘ্ুষিবে তব সংসার ভিতর ॥ 
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নির্বংশ না হবে তৃমি নিজ পুণ্যবলে। রর্ত' পীত রোগগ্রস্থ মরিবে সকলে॥ 

মৃহাঁপুণ্যবাঁন তুমি জগতে বাখাঁন | নির্ণাম নাহিক হবে বুঝিনু প্রমাণ ॥. 

আমি যে অস্থিরচিত্তে আছিব্যাকুলিত | অস্থিরত! তববংশে ছৈবে নিকপিতঃ 

ধার্টিক জন্মিবে বু বংশের ভাঁজন। তাঁদের সত্কর্নে সদ! লিগু হবে মন।॥ 

কিন্ত যেইরূপ আমি অস্থির পীড়াঁতে। মম পরিবার ক্রেশ পাঁয় বিধিমতে ॥ 

তেমনি ঘটিবে তববংশীয় সকলে। সুস্থিরত! নাহিপ্রাপ্ত হৈবে কোর্পকালে 
বহস্পতি তুল্য যদি হয় জ্ঞাঁনবান | কুবের অমাঁন যদি হয় ধনবাঁন॥ 

যুধিষ্ঠির তুল্য বদি হয় ধর্সেজ্ঞান ॥ বলির সদৃশ যদি করে মহা! দান ॥ 
পদপ্রাণ্ড হয় যদি ইন্দ্রের সমান। মন সুখ নাঁছি হবে বচন প্রমাঁগ ॥ 

শদ্র হয়ে ব্রাহ্মণের নাঁজান জম্মান 1 তব বংশ নীচ হস্তে হবে অপমান ॥ 

এত বলি দ্বিজবর হুলেন বিদায় | অপাঁর মনের দুঃখ সেন নিকপায় ॥ 

ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নাহি হয় কদাঁচন। পুকষানুক্রমে বংশ মেরূপ ঘটন ॥ 
কোন রূপে মন ছ্ুঃখে কাল কাঁটে ভাঁর। এক দ্রিন মনে তাঁর হইল বিচার ॥ 

কলি গ্রহুর কন্্ম অবশ্য ফলিবে। জয়ন্তী পুস্তকে লেখে সকলে শুনিবে | 

অথ মহাদেব মন্দিরে অবস্থিতি ও মোহন্তর আদেশে 
ও কন্মে প্রমাণ। 

রাঁমেশ্বর বুঝি ভাঁবিলেন অন্তধ্ধান। এত বিভীষিকা নহে. কেন বর্তমান ॥ 

চিন্তাননে এই কথা বসিয়া মন্দিরে । হঠাঁৎ মোহন্ত এক পেখছেন সত্বরে & 

মন্দির ভিভরে যান মুখে নাহি কথ11 যোগাঁসনে বসি ধ্যাঁন আঁরভ্তেন তথা ॥ 

করু পদ্ধি বদ্ধ এক বণিকৃ যে ছিল। মৌভাঁবাজারেতে তাঁর দোঁকাঁন আছিল ॥ 
বড়ই দরিদ্র সেই বহু পরিবার | বিক্রয়ের লভ্যে তাঁর না চলে সংসার & 

জাঁগ্রত দেবতা স্থিত জানিয়া-ন্দিরে । নিত্যৎ জপধ্যাঁন করে রামেশ্বরে | 

দারিদ্রতা জন্য সেই সর্ধবদ] চিন্তিত। স্বপ ছুরাঁদৃষ্ট তাঁর হয় সুবিষ্রিত ॥ 
কহিলেন তাঁরে দেব আশ্বীন বচনে। মোহন্ত পেণছেন আজি মম নিকেতনে।॥ 
থাকেন যতেক দিন এই স্থানে'তিনি। সেবায় সুস্থতা াহে দা কর তুমি ॥ 

সম্ভট হইলে ভার বিদায় কাঁলেতে। টৈন্যতা হইবে দূর তীঁহার কপাতে॥ 

সি ৪ 
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ধহ য় থাকে আজ্ঞ। যেই । শুনহ সকলে যাহা ঘটে অপরূপ ॥ 

কত দি পরে হন মোঁহন্ত বিদাঁয়। দপ্রিদ্র বণিক ভার পিছে পিছে ধায় ( 
উত্তর দিকেতে তিনি ঘাঁন বনু দূরে! পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎণ্ঘায় বণিকৃ সত্বরে ॥ 
শত ফিরিয়। দেখি কহিলেন তাঁয়। এতকষ্টে কিনিনিত্তে আঁসিছহ্থোঁয় 
হ্থণিন্ু কছিল সাঁধু এমন্ন হুইয়া। দৈন্যতা কফণ. দুর ঘাইৰ চলিয়া ॥ 
' মতুব! আঁপন পদে এপ সমর্পিব। দেশেতে ক্ষিরিয়া আর কতু ন+ যাইব ॥ 
হাসিয়া উত্তর দেন তপন্ধী ঠাঁকুর। নাচিন্ত দৈন্যতা দিন হইবেক দু'র ॥ 

' ইহা বলি তন্নিকটে ময়দাঁন্হইতে। সাঁধারণ বৃক্ষ পত্র তুলিয়া হন্তেতে ॥ 
ছুই হস্তে সেই পত্র. ঘর্ষণ করিয়া । বণিকে অর্পেণ এই আঁদেশ বলিয়। ॥ 
ইছা লয়ে তুমি নিজ দোকাঁনেতে গম! পত্ররস সর্বদ্রব্যে দেহ ছড়াইয়! ॥ 
সর্ব ক্রব্য স্বর্ণ হৈবে প্রত্যক্ষ দেখিবে। দাঁরিদ্রেতা দুর তব তাঁহাতেহইবে॥ 
কিন্ত এক কথা ঝঁছি শুনহ উপাঁয়। দোকানের দ্রব্য ভিন্ন না দিবে কোথায় ॥ 
রাঁমেশ্বর পুরী প্রান্তে তোমাঁর দোকান তাহারমাহাত্মযে ইহা ফলিবেপ্রমাঁণ 
অন্যস্থানে অন্যদ্রব্য ইহা না ঘটিবে। নিশ্চিত জাঁনিয়া চে কভু না] করিবে। 
দৈন্যতা হইলে দূর যাহ মেন,ঘরে। বার্তা কহ নন্দরাঁম সেনের গোঁচরে | 
মন্দিরে আছেন রামেশ্বর অধিষ্ঠান। সেনজীর মনে ইহা হইবে প্রমাণ ॥ 
হইবেন বড় সুখি মন চিন্তা ধাঁবে। ধার্িক সেনের মনে ধর্ম যে বাঁড়িবে ॥ 
'বর্ণিক্ এ প্রফুল্প চিত্তে ফিরিয়া আনিয়া । দোঁকাঁনেতে পত্ররস দিল ছড়াইয়| ॥ 
সর্ব দ্রব্য ক্বর্ণ হয় দেখি চমকিত। বণিক হইল মনে বড় হরমিত ॥ 
ঘর্ধিত পত্রকে আস্তে ব্যস্তেতে খুলিয়। আঁনন্দিত হৈল বক্ষ পত্রযে চিনিয়া ॥ 
দোঁকাঁন কন্সিত্া কদ্ধ গেল নিজ ঘরে। সেই পত্র তুদিলেক বণিক্ সত্বরে ॥ 
ঘর্ষণ করিয়া রস জর্ধত্রে ছুড়ায়। পত্র রসে ভিন্ন ভাব আশ্চর্য্য দেখায় ॥ 

_ফাংশ পিত্বলাদি লে$হ কাট যাহ! ছিল। পত্ররসে বিড়ম্বনা মৃত্তিকা হইল॥ 
আশ্চর্য ব্যাপার দেঁথি বগিক্ বিল্মর । “তখন মনেতে তাঁর ভাঁবনা উদয় ॥ 

. ষান্তর বাকা আমি অবছেল! করে । বাঁটী দ্রব্যে দেই রস পরীক্ষার তরে॥ 
“ভাহাতে আমাকে এবে বিধিবিড়স্িল। নাঁজানি দোঁকাঁন ডব্য মৃত্তিকা হইল॥ 
'জ্রতগন্ছি গিয়া দেখে আপন দোঁকাঁন। হ্বর্ণময় সর্ব্ব ট্রবা আছে বর্তমরন ॥ 

 শুষ্টিবের মাহাত্ম্য বুঝি হয়ে হরবিভ। মেনজীর সমীপেতে হয়ে উপনীত ॥ 
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কহিল সকল বার্তা ঘটিল (মন সেনজীর হয় ভাহে প্রফুল্লিত দম ॥ 
ওই বণিকের পৌঁভ্র শঙ্তুকর নাঁমে। দৌকাঁন করিত সদ সেন পুরধামে ॥ 
সকলে জাঁনিত সেই: বদ্ধ শুকর । নিধন হয়েছে এবে দ্বাদশ বৎসর ঃ 

ধন্য ধন্য মেনজীর পু্যের প্রকাশ । কলিখুগে ছেন ঘটে কে করে বিশ্বাস 
সত্যধর্ম্ে যেই থাকে তার সদ! জয়। শ্রীজয়ন্তীচন্্র দেন সার কথা কয় ॥ 

অথ সেনজীর প্রতি সত্যনারাযর়ণের ফকিরের শাপ এবং 

ভাহার ও তদ্বংশের উপর শাপের 

ক্রমশঃ ফল প্রাণ্ত। 

ধর্ম পুণ্য কর্ম্দে কাঁল কাটিত তাঁহার । ঘটন! হইল পুনঃ শুনহ বিস্তার ॥ 

একদিন শুক্রবার দেন মহাশয় । বজিয়! আছেন তিনি শিবের আঁলয় ॥ 

পিরের ফকির এক আনি উপস্থিত। সত্যপির গুণ গায় বড় আনন্দিত ॥ 

মন্দির বাঁচীর মধ্যে আঁইল ফকির | তাহাতে মেন্জী হয়ে মনেতে অস্থির & 
কছেন ফুকির সত্যপির পরাঁয়ণ। হিম্দু দেব স্থান হৈতে করহু গমন ॥ 

পিরের ফকির তাঁছে বড়ই কষিল। মহা! ক্রোঁধে মেনজীরে ক্ুহিতে লাঁখিল॥ 
সত্যপির আর দেখ সত্য নাঁরায়ণ। একই পদার্থ দ্রোহে জানে ভ্ঞানীজন ॥ 
হিন্দুমতে তন্ত্র কথা কহিলাম সাঁর | যেই: জাতী যেই নামে পুজয়ে তাঁর ॥ 
ধার্মিক নামেতে মাত্র হও তুমি খ্যাত। ধর্মতত্ত্ব কাঁরেবলে নাহি আছজ্ঞাত॥ 

জাতীয় প্রভেদ হৈলে হানি কিবা হয়। ভক্তের ভাঁবন! রূপুএভুর সদয় ॥ 
জ্যোতীষে পণ্ডিত বড় ছিল সে ফকির | শতবর্ষে ঘটে যাহা গণিলেক স্থির ॥ 

সেনবংশে হৈবে যাহা গপিয়। দেখিল। ইংলগুীয় অধিকাঁর সম্ভাবনা! ছিল ॥ 
নবাঁবি আমল ছিল জানত তখন, বর্তমান ভবিষ্যতে রাঁজ! যে যবন& 
বুঝিল সকল বাঁবে যৰন হুস্তেতে। সম্পর্তি সবার লোপ হয়তো! কালেত্ডে.॥ 

বড়ই স্তুরুদ্ধি সেই চতুর ফকির। কথা কহে যাঁছা পরে ঘটিবৈক স্থির ৪. 
বুক্রোধ দেখাইয়া মেনজীরে কড়। অভিশাপ করি তোম! ফজিবে নিশ্চয় ॥ 
জাঁতীতে যবন বলি'মোঁরে কর হেলা। বন্ধন পুভ্রণ লয়ে তব মেলা ॥ 

সকলি দে়িব! তুমি নিমেষের খেলা | ববনের প্রতি নাছি হবে অবহেল] ॥ 



ইহ প্ীনন্দরাম গেনের 

(যাবেন লক্ষী তব জীবনেতে। দর্পমূল্টপঞ্চমুদ্র! না পাঁবে দেখিতে ॥ 
ম নিজে আর নাহি ফিরিয়া পাঁইিবে । হইতে যবন হত তব বংশ পাবে 

ধার্মিক বটহে কিন্ত পুভ্র অহঙ্কারী । তয়বালী পাছে ঘর পুত্র শোক ধরি ॥ 
অষ্ট/লিক। ঘর বাঁটী হয়েছে বিস্তর | এই জন্য আছে তব গব্বত অত্তর 1 
দেবাঁর়তন নিজ পুণ্যে রছিবে সমাঁন। অট্টালিকা নাহি রবে কহিহু প্রমাণ॥ 
ভোদার বংশেতে কত মুঢ়মতি হবে | যবন সংস্য্ট কাল বিরহপ্করিবে ॥ 
তাহাতে সম্পত্তি যাহা বংশেতে থাঁকিবে | যবন রাঁজাঁর ঘরে অবশ্য যাইবে 

ফকির ক্রোখিত হয়ে ভিক্ষা ন! লইল। তাঁছে সেমজীর মনে চুংখ উপপজিল॥ 

জ্রীসেখ আমিন টাঁদ কত কাল পরে । পেঁণিছে কলিকাতা বাঁস করিবার তরে! 

ধন্াচ্য প্রকাণ্ড দাঁড়ি জাঁনিত সকলে। বন্ধুত্ব সেনের সহ হুইল কৌশলে ॥ 

ছুই কর্মে অদ্যতক ভুজন বিখ্যাঁত। মনে কর বেব! শুনিয়াঁছ অবিরত ॥ 

বিখ্যাত সকলে আমিন চাদের দাঁড়ী। জাঁনিত রহৎ ছিল নন্দরাঁম বাঁড়ী॥ 

ছুজনেতে যাতায়াত বন্ধুত্ব ভাঁবেতে। পরস্পর উপকার হয় বিপদেতে ॥ 
সেনজী তখন শিত্রে করেন মনেতে | ফকিরের কথা ক্রমে চলিল ফলিতে ॥ 

যবন নিকটে লৈতে হয় উপকাঁর। অতৃএব তুচ্ছ করা মন্দ ব্যবহার ॥ 
সকল মাঁনবগণে সমভাঁব জ্ঞানে । জগৎ সংসারে কর্ম করে শিষউজনে ॥ 

নিল্দশ্্মমত গ্রেঠ করিয়া বিচার | অন্য ধর্মাবলম্বীরে বলা ছুরাঁচাঁর ॥ 
ধার্মিক নরের ইহা! কর্তৃব্য না হয়। যথার্থ দেবের তুচ্ছ তাঁহে প্রকাশয় ॥ 
ঈশ্বর সবার পক্ষে সম দয়াবাঁন। যথ! ভক্তি তথা ভিন্নরপে অধ্িষঠাঁন ॥ 

মেনজীর মনে উঠে ভিন্ন ধর্্মভাঁব। জয়ন্তী একাশ করি জানায় প্রতাঁব 

অথ সেনজীর হস্ত হৈতে পঞ্চমুদ্রার অন্তধণন ও তদপঞ্চম 
পুরুষে পঞ্চম মুদ্রা মাত্র প্রাপ্ত । 

৬ধদ্যপি শনির কোঁপছিল সেনজীরে । লক্ষীমাত থাঁকিতেন ভাঁরেরগ্ষাকরে। 
বিষম শনিরদৃ্ি জাঁনে সব্্বলোক। বহুন্ধুঃখ দেনতিনি পেঁখছে রৌগশোক 
লক্ষমীমাত! কতুনাহি পাঁরেনরক্ষিতে। নারেনতাষ্ঠিতে লক্ষনী শনিরকর্মেতে॥ 



জীবনোপাখ্যান। ২১৭, 

যাইবে লক্ষমীমাত কিছু দিন তরে কোঁশনে চরিয়া যান কহিমেনলীটো। 
আপন মুখেতে তিনি দিলেন বিদয়। জানিয়াপতিত পিছে অকুল চিন্তায় 

একনিন মহাশয় আতিক ঘরেতে। মনলিপ্ত নিত্য পুজা ছিলেন ধ্যানেতে॥ 

সকলে জানিত তার ছিল এই প্রথ1 | পুজার কাঁলীন নাহি কছিতেন কথা & : 
প্রথম কন্যার রূপ ধরি লক্ষমীমাঁতা। উপস্থিত হইলেন পুজাঁঘর যথা |. 

পুজাঁতে আবৃত তেহে দেখিয়! মেখানে | পিতৃসস্ত্বোধনে কথ! কন্তীর সনে 

বলিলেন পেঁখছিলেক জন্দেশ হেথাঁয়। যাইতে এক্ষণে হৈবে শশুর আলয় ॥ 
ডাঁকেন পিতাঁরে কন্যা! শুনি বাঁরেবাঁর। শিত্রপিতৃ অনুমতি চাঁন ঘাইবাঁর ॥ 
দেনজী বে নাহি করি চক্ষু উদ্ীলন | বলেন কন্যারে ত্রু্ধ হইয়া বচন ॥ 
চিরকাঁল জান ' তুমি মম ব্যবহাঁর। পুজার কালীন বাক্য নাছিক আমার ॥ 
অপেক্ষা করিতে তুমি যদি নাহি পাঁর। শশুর আলয় তুমি যাঁওগে! সত্বর ॥ 

বিদায় পাঁইয়! কন্যা বলেন তখন | তব বাঁক্সে আঁছে মম.জেখতুকের ধন ॥. 
স্বর্ণ রূপ্য মুদ্্ী আছে রজত কৌটীয়। মোর হস্তে দিয়! পিতা ককণ বিদায় 
ধ্যান ভঙ্গ নাহি হয় উঠিয়া সত্বরে | বাঁম হস্তে এক কেউ দিলেন কন্যারে 
মহীত্রম হয় তাহে শুন সর্বজন । বিধির বিপাঁক ঘটে ন! হয় খণ্ডন ॥ 
পঞ্চ দৈবমুদ্রাছিল যেরূপ্যকেঠটাতে ! মেনজী দিলেনতাঁহা কন্যাঁর হত্তেতে 
ছিলেন তাঁহাতে মহাঁলক্ষদী অধিষ্ঠান। কেট। পেয়ে লক্ষমীন্ু$ত! হনতন্তর্ধান॥ 
একমনে কিয়ত্ক্ষণ পুজ]1 সাঙ্গ করি। ঢেন মহাশয় আঁইলেন অন্তপুরি . 
ভোঁজন করেন বসি এমত সময়ে। জ্যেষ্ঠ কন্যা পরিবেশনের পাত্র লয়ে ॥ 
রন্যারে দেখিয়া জিত্ঞাসেন মহাশয় । এখন না যাঁও তুমি শশুর আলয় ॥ 

কি জন্য বিরক্ত তবে আতিক সময় | জাঁনিয়। করিলে হেনতুন্তেগো আায়॥ 
কন্যাকহেকেন যাঁবশ্বশুর বাঁটীতে । কোথাআমি শিয়াছিন্নু তোঁমারেকহিতে॥ 
সেনজী বিন্ময়াপন্নে শির্রে করাঘাতে | বুঝেন বিপদ ঘটে শনির মায়াতে॥ 
আক্কিক ঘরেতে শিয়দেখেন স্বর ॥ পঞ্চ মুদ্রা! কে$উ1 নাঁহি বাঁক্সেরভিতর 
ছাঁড়েন আঁাঁর নিদ্রা! ভাঁবন! উদয়। লক্ষীমাঁতা স্বপুঘোঁগে হইয়| সতয়॥ 
কহেন সেনজী শুন বচন আঁমার | অবধেতীক মুদ্রাতুমি না পাবে আবার. 
ফকিরের কথা এবে করহু স্মরণ জাঁনহ সে ব্যক্তি ভক্ত সত্য নারায়ণ ॥ 

রুঝহ কলির আঁু বাঁড়িবে ক্রমেতে। জগৎ লংসাঁর মুদ্ধ হইবে পাঁপেতে & 



৬ জীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান। । 

লগুডবিঘা বাস্তব ভাঁর সকলে জাঁনিল। ঘবে তারি অংশ অন্য হস্তেতে পড়িলঃ 

দিজবান্ জন্য যাঁর মনেতে উদয়। দ্বাদশ বর্ষেতে লোপ অবশ্যই হন: . 
কিনব উক্তকালমধ্যে নাথাকে সুস্থির। সেনবাঁস্তবিন! ত্যবগে অবশ্য অস্থির ॥ 
এই ছেতু মলগে ভাঁব যেবা লোৌভীজন। বাস্ত লোভ পন্ষিত্যাগ করছ মনন ॥ 
হেন সার কথা মাত্র বুনয়ে সঙ্জন। আধনিক কিনে জ্ঞাত বাস্তু কিব! ধন ॥ 

সপ্তবিঘ! বাস্তভূক্গিঈ বড় সুকঠিন | বুঝিয়া করিবে কার্ধ্য যে হয়প্প্রবীণ ॥ 
পুস্তকে একথা লেখা শ্রম মাত্র সার। বাস্ত যেঅমূল্যধন সকলে প্রচার ॥ 

ইহার হরণে পাঁপ বতকিছু হয়। লিখিয়া জানাঁৰ কত জবে বুঝে লয়। 

বিশেষতঃ সেন বাস্তভ রক্ষক বাঁসুকী। সচক্ষে দেখয়ে সবে ছয়ে মন সুখি ॥ 

সময়ে ২ হন গোচর মন্দিরে. হুতন লক্ষমীর বাঁটী মধ্যেতে অন্দরে! 

সর্বদ] ফেরেন তিনি দেখিল সকলে | দীর্ঘ যেনিশ্বান ছাঁড়ি রজনীরকালে ॥ 

মুল্য ধন যে ধার শিরের উপরে | মধ্যে২ দেখ! দেন মেচ্ছা! অনুসারে ॥ 
শিশুগণ কাঁছে কডু থাকেন শুইয়া। কিছু অপকাঁর নাহি সন্তোষ হইয়া | 
বন্ধ বিভিষীকা ঘটে বাস্তর উপরে । কতবার তাহা দেখি টলমল করে ॥ 

চিন্তান্সিত মেন বংশ উপায় না পাঁন। দেখা দিয়া বাস্তদেব আঁশাঁদিয়! যান ॥ 

আশ্পর্য্য মানিল সবে দেখিয়া! ব্যাঁপাঁর। শ্রীজয়ন্তীচজ্জ মেন ভণিল পয়ার ॥ 

অথ নন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান 

সমাপ্ত। 

জীহ্বাটলতিধীরস্য পাদষটলতি হস্তিন্ঠ 
ভীমস্যাৎপি রণেভঙ্গ ঘুনিপাঞ্চ মতিভ্রম: ॥ 
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মুরশিদাবাদের ইতিহাস । 
পপ্নিউিসপত 75 

যুরশিদাবাদ নগর মুরশেদ্কুলী খ ( নামান্তর জাফর খু!) 
কর্তৃক নাম প্রাপ্ত বলিয়া বিখ্যাত আছে । এ মহাত্মা এক জন 
দরিদ্র ব্রাক্ষণের তনয় ছিলেন। অতি শৈশবাবস্থায় তদীয় 
পিতা, পারস্য দেশীর হাজী সফ| নামক যবন সদাঁগরের নিকট 
তাহাকে বিক্রয় করেন । হাজী পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করণ 

মানসে তাহার নামকরণ এবং ত্বকছেদ করির! সদ্বিদ্যারপ শাস্তি 

সলিলে অভিষেচন করিবার উদ্দেশে তাহাকে স্পাহান রাজ্যে 

লইয়া যান এবং তথায় ব্যয় ও ষত্ব সহকারে বিদ্যা শিক্ষ 
দিতে কিছুই ত্রটী ঝরেন। নাই। মুরশেদকুলী থা ক্লতবিদ্য 
হইয়াছেন ' এ”ত অমযে ছুর্ভাগ্য বশত ভীহার এ পালক 

পিভা যানব ল'সা সম্বরণ করেন । তখন তিনি আপনাকে 

সহায়হীন ও হতভাগ্য বিবেচনা করিয়া একান্ত উদ্বিগ্ু মনা 
হইলেন এবং কর্তব্যাকর্তব্য বিমুঢ হুইয়া উপজবিকার 

চেষ্টায় দক্ষিণরাজ্যের অস্তঃপাঁতি বিরার নামক স্থানের 

দেওয়ানের ঞক নিকট উপস্থিত হইয়া আত্ম বিবরণ নিবেদন 
করিলে তিনি দয় হুইয়া মুরশেদকুলী খা কে »্পিপিন 

অধানম্থ এক সামান্য কর্মে নিযুক্ত করেন | মৌভাগা 

দেবী প্রসন্না হইলে, কাহারও সঙ্বায়তার প্রয়োজন 
শী শিক পার পরস্িণাত শি পপ জপ পে ০৭ আপ পপ পপ পপ পাপা পা পাপা সপ ্পীদা শীত শি শী 

& কর সংগ্রহের কর্মা যে করে তাঁহার উপাধি, যথ। কাজের | 
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থাকেনা | যুরশেদকুলী খা স্বীয় কর্ম দক্ষতা দেখায়! 
অত্যপ্পকাল মব্যে উক্ত প্রতিপালকের সন্তোষ সাধন 

পূর্বক সম্্টের নিকট পর্যন্তও পরিচিত হইলেন | সেই, 
সমর হায়দরাবাদের দেওয়ানী পদ শুন্য হইলে দিলীশ্বর 
যোগ্য পাত্র বিবেচনায় তঁহাকেই এ পদে নিযুক্ত করেন, 

এবং কিছু দিনের পর তিনি এই বঙ্গ দেশের দেওয়ানী 

পদে উন্নত হন । কখিত অছে ষ্,েতিনি নিয়ত স্বীয় পদ 

লম্ববীয় কর্তব্য কর্ম দ্বারা বাদশ'হের সন্তোষ সম্পাদন করায় 

১৭০৩ খুঃ অবে বাদশাহ ওত হইয়া তাঁহাকে বঙ্গ, বেহার, 
এনং উডডিব্যা এই তিন প্রদেশের নবাবী পদে অভিষেক 

করেন। তখন তিনি এইবঙ্গ দেশে উপস্থিত হইয়া] স্বীয় 

নাথ বিখ্যাভ করণাভিওায়ে প্রথম উদ্যমেই পুর্ধাতন রাজ-. 

ধানী ঢাকার পরিবর্তে মক্ক্দাবাদ না বিখ্যাত এই নগরের ? 
মুরশিদাবাদ নাম দির এই স্থানকে রাজপান করেন? এবং 

ক্রেমে ক্রমে রাজ থান!র মহৎ লক্ষ । প্রাসাদ, টঙ্কন্নালা গভূতি 

নির্মএুকরেন। কিন্তু মুশেদকুণ? খা পদৌপঘুক্ত ব্যযশীল 
ছিলেন না এস অর্ক আডন্বরও ভাল বানিতেন না ) 

সুতরাং রাজধান;র উপবুক্ত বু বায় সাধ্য পরম শোভন 

অউ্ালিকা কি সুহৃঢ ছুর্গাদি কিছুই ওস্তুত করেন নাই। 

*ুব্পশদকুলী খা অসাধারণ বীশক্তি-ল্পন্ন ও নাতিকুশল 

ব্যক্তি ছিলেন ন। বলিয়া অনতি দীঘকাল মধ্যে সকলের 

বিবেন ভাজন হইয়। উঠিলেন । তিনি স্বর আবিপত্য 
সংস্থাপনের জনয়েই এতদ্দেশীর ভুম্যবিকারিগণের প্রতি 

সঙ্গত অত্যাচার এবং বিবিধ বিধানে তীহাদিণের অব- 
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মান্না করিয়াছিলেন, কিন্তু তদ্দারায় তীহার ইচ্ছান্তত কর 
আদায় না হইতে দেখিরা রাজ্যন্থ জমুদায় জমিদার 

!পাঁণকে এককালে কাঁরাবদ্ধ করিতে অঙন্দতি প্রদান পূর্বক 

১তত্রস্থ কর সংগ্রাহক ভৃত্যবর্ধকে এই আদেশ করেন 

£«তোমরা ভূম্যধিকারিগ্ণের অধিকারস্থ গ্রাম সকল খাস 

করিয়া প্রত্যেক গ্রামের ভূমি বিশুদ্ধব্ূপে তদন্ত এবং পরি- 

মাপের দ্বারা কর্ষণের যোগ্যাযোগ্য স্থির করিবে | এবং 

কষিজীবি প্রজীবর্গকে অস্টম ব্যর নির্বাহ জন্য কিছু২ অর্থ 

শুদান পুর্বক কর্ষণোপবোগী ভুমি সকল বথাকালে কর্ষণ 
করাইবে। তদনস্তর তাহাদিগের পরিবার পোষণ যোগ্য 

কিয়দংশ শস্য দিয়া অবশিষ্ট ভাগ করম্বরূপ গ্রহণ করিয়! 

তব্দধারা যে পরিমাণে অর্থ সংগৃহাত হইবে তাহ! অনতি 

বিলন্বে রাজধানীতে প্রেরণ করিবে । 
যখন ভার এ অনুল্পজ্ঘনীয় আদেশ এই তিন ওদেশ 

মধ্যে সম্যকরূপে প্রচারিত হইল, তখন সমুদায় ভুম্যথি- 

কাতীরা এককালে স্বত্ব বিষরে অনধিকাঁরী হইয়া প্রুর্ছলেন ৮ 

কিন্তু নবাব স্বভাবতঃ থার্ট্মিক ছিলেন, এজন্য এ ছুৃত-সর্কস্য 

বিপন্ন জমিদারগণের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় করা 

কর্তব্য ইহা! তার যনোমধ্যে উদিত হইল । অতএব তখন 

তিনি জদ্দারগগকে প্রতিপালন জন্য কর শৃষ্পস্প্বীরিয়া 
কতকগুলি গ্রাম প্রদান করিলেন, এ সকল গ্রামের 

নাম নানৃক এবং তাঁড়ার সীমা মধ্যে নদী বা বৃহৎ জলাশয় 

যাহা পড়িল তাহার মৎস্টাদিতে উহাদিশের অধিকার 

থাকিবার অভিগপ্রায়ে তাহার নাম জলকর এবং তন্মধ্যে 
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যেসকল বনরছিল শ্ডাহার বৃক্ষাদি ছেদন করিয়! লইধার 
ও বন মধ্যে মৃশয়া করিবার ক্ষমত] দিয়া তাহ্বার নাম বনকর 

অবধারিত করিয়া দিলেন & । 

এই নবাবের প্রথমাবস্থায় এতদ্দেশীয় হতভাগ্য জমীদার 

গণের প্রতি অত্যাচারের জআ্বোত যে পরিমাণে প্রবাহিত 

হইয়াছিল, তাহার সমুদায় না! লিখিয়া, একট প্রস্তাব যাহ 
শ্রুতিপথারূঢ হুইবামাত্রই গ্াত্রের শোণিত শুক্ষ হুইয়। 
ধায় এবং যাহা স্মরণ মাত্রই বোধ হয় বঙ্গতুমি স্বীয় প্রাণা- 

ধিক পুপ্রগণের তাদৃশ বিষম দুর্গতি দেখিতে ন1 পারিয়। যেন 
তাহাদিগের পরিত্রাণ জন্য বৃটিশ অধিকারস্থ হুইয়াছেন, 

ভাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে । এ নবাবের দেখৃহিত্রজামাতা 

(নফিসা বেগমের পতি) টসৈএদ রেজা খ'! তৎকাঁলে এই 
বঙ্গদেশের ভিপুটী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত থাকিয়া কর 
সংগ্রছের সমুদায় কর্ম নির্বাহ করিতেন। ভি'নি বিবিধ 

বিধানে ভুষ্যপিকারিগণকে যন্ণ। দিও গন লিউ 

প্রৃত্বি-ছার্িতীর্থ হইল না বলিয়। একী পুক্ষরিণী খনন করা- 
ইয়া সমুদায় ঘৃণিত দ্রব্য ছ্বারায় তাহা! পুর্ণ করত হিন্ছু- 
দিগের প্রতি বিদ্বেষ ভাব সুলভ এ স্থানের নাম বৈকুণ্ঠধাম 

রাখিলেন। এ নারকী সৈএদ রেজা যখন জমীদার গণের 

নিকট" এত্যবিধ অত্যাচার দ্বার! সমুদায় কর আদায় করিতে 

অক্ষম হইত, তখন ভূত্যবর্গকে আঁদেশ করিত ইহাকে বৈকুষ্ 
ঘামে লইয়া যাও । এ নারকীর দাস, বর্গেরও বে পিশাচ 

ঞ 

গর এনময় হইতে নানকর, জলকর এবং বনকর প্রভৃতি ভারব্য 
শব্জের ব্যবহার এতদ্দেশে প্রচলিত ছইয়াছে। 
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তুল্য. হুইবেক তাহার আর সন্দেহ ফি ! সুতরাং তাহার 
তত্ক্ষণা্ড এ ছুর্ভাগনা জমীদারকে হস্তে রজ্জ, দিয়] এ নরক- 

ক্ুণ্ডে নিক্ষেপ করত এক পার হইতে অপর পারে টানিয়। 

লইয়। যাইত ঞ । 

মনুষ্যের বার্ধাক্য সুলভ মৃতাশল্কা যেমবনকালের ক্কত বিশী- 
হিত ঢক্ষর্ট্বের অনুসরণ করিয়া! আগমন করে। এবং তখন 

সতত বিপথগামী মানবকেও পুন্যপদবীতে উপনীত হইবার 
জন্য অভিমাত্র ব্যগ্রামনা দেখ যাঁয়। ফলতঃ তখন কোন্, 

ধর্মের অনুষ্ঠানে, কোন্ দেবমূর্তির অন্ধ্যানে, কোন্ মন্ত্রের 

সাধনে এবং কোন্ পুণ্যতীর্থ পর্যটনে সেই অপরিজ্ঞাত পর- 
কালের নিস্তার হইবেক ভাবিয়া ম্ষা একান্ত উত্যন! হুইয়। 

পড়ে। মুরশেবৃকুলীখ। বার্ঘক্য প্রযুক্ত শিখিলেন্ড্রিয হুইয়া 
এই সংসারে আর দীর্ঘকাল )বিচরণ করিতে হইবেক না ভাবিয়া 

স্বধর্শী সম্মত বিপশিমধ্যে ভজনাগার ও সমাধিমন্দির সংশ্থা- 

রঃ কবিতে ব্যগ্রচিত্ত হইলেন । এবং. তন্র্থে বিপুল 

তু. ওগেও লভর হহজেন লা । তখন নবাৰ বাচীর গন্পভাে 

খানত রঃ নামে বিখ্যাত স্থান মনোনীত করিয়া! তথায় কাঠরা- 
নামক বাজার বসাইলেন £ এবং তম্মধ্যে বহুব্যয় ও পরিশ্রম 

সাধ্য অতি বৃহৎ একটী মসজীদ নির্বাণ করাইলেন 1 তিনি 

ক বোধহয় নানাপ্রকাঁর প্রজাঁপীড়ন দ্বারায় কর আঁদ$দশর্দ্নিয়ম 
এ নবাবের আদর্শানুারেই এই ৰজদেশে বিস্তার হইয়'থাকিৰেক | 

+ কথিত আাছে যে এ মসজীদ প্রভৃতি নির্মাণের ভার,ম্য ইল 
করামের পুত্র মোরাঁদের এতি ম্মর্শিত হইয়াছিল মে তত্রস্থ এবং 

ভন্নিকটস্থ ছিন্দুদিগের দেবমন্দির প্রভৃতি ভাঙ্গিয়। আসন্গ অত্যা 
চার করে। 
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এ বাজারের উপন্বত্ব হইতে এ মসভীদ অর্থাৎ ভজনাগারের 

স্কারাদি ব্যয় নির্বাহের নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন ৷ যদিও 

এঁ বাজার অদ্যাপি উন্তাবস্থায় আছে, কিন্তু তছপশ্বত্ব উত্ত 

নিয়মানুসারে ব্যয়িত না হওয়াতে এ মঙজজীদ এক্ষণে ভগ্রু 

দশায় পড়িয়াছে। মুরশেদৃকুলীরখখা] পরলোকগ্াদী হইবার 
পুর্বে তাহার মৃতশরীর এ মসজীদের সোপানাবলীর 'নিশ্ন 
ভাখো সমাহিত করিবার অনুমতি করিয়াছিলেন বলিয়] তাহাই 
হইয়াছিল। 

তৎকাঁলে দিললীশ্বরের অবিকার মধ্যে এই এক কুংনিত 

নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, উহার প্রধান কর্ম কর্তাগণের মধ্যে 

কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার ত্যজ্য সম্পান্তাদি হইতে তদীয় 

উত্তরাবিকারীকে এক কালীন বঞ্চিত হইতে হইত এব তত্তা- 

বৎ এমত কি তণ্তলকণ] পধ্যন্তও (অনতিবিলম্বে রাজকোঁষে 

নীত হইত, এজন্য কখন২ গ্রধান ব্যক্তির মৃতদেহ তাঁহার 

অবস্থান্সারে সমাহিত হইতনা | মুন্রশেদকুলীর্খী উক্ত 
কারণে এবং আুখসোৌভাগ্য আতপচ্ছায়ার নায় পরিবর্তনশীল 

“ভাবিয়া আপন দেহিত্র আছহুল্লা! খর (বিখ্াত সরকরাজ- 

খঁঁর) নামে নিজ মুরশিদাবাদ ও তৎপার্বখস্থ গ্রান সকল 

চুনাখালীর অন্তঃপাতি কুলবেডিয়া পরগণার জনীদার মহম্মদ 

আম্ুরুনের নিকট ক্রয় করিয়া আছদ নগর না প্রদানপুর্ক্ক 
বেনানী করিয়া রাখেন । অদ্যাপিও এ নাম বিলুপ্ত হয় 
নাই। 

প্রসঙ্গক্রমে নিমের লিথিত' বিবরণ এস্থলে অগ্রস্তাব্য 

বিবেচনা করিলাম না । মুরশেদকুলী খার সময়ে আরঞ্জরের 
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'বাদশ|হ দিলীরসিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিরা এই মুরশিদাবাদের 
কাজাই পদে কাজী মহম্মদ সফা নামক ব্যক্তিকে নিযুক্ত 

ক্লরিরা পাঠান। তিনি নিয়ত নবাবের সভায় উপস্থিত থাকিয়া 

বৈচার স্মষ্ষে ধর্ম'শান্ত্র সম্মত ব্যবস্থা দিতেন । সেইকালে 

একদা চুনাখালীর জনীদার বৃন্দাবন রায়ের বাটাতে একজন 
ফকীর ভিঙ্গার্থে গিয়াছিল। বিস্তু উক্ত রার তাহার দাত্তিকতা 

দুষ্টে ক হইয়া বাড়ী হইতে বিদায় করিরাদেন। স্বর 
গর্বিত ফবীর ক্রোবান্বিত ও বৃন্দাবনের অনিষ্ট চেষ্টায় 

অনন্যমনা .হইয়া এ রায়ের বাটার বহির্ভাগে অনতিদরে 
কতকগুলি ই্উক এবত্র করিরা তদুপরি উচ্চেঃন্যরে আজান & 

দিতে আপ্স্ত করিল। রৃন্দাবন বাহির হইলেই অধিক 

আডদ্ছরের সহিত অ'জান দিত। বৃন্দাবন তাহার এঁ প্রকার 

ধূর্ততা দেখিয়া সেই স্থান হইতে তাহাকে তাড়াইয়! ইট 

কয়েক খালি ফেলিয়া দিত্ডে অন্ুনতি করেন। তখন এ দুষ্ট- 

মতি নবাবের বিচারালয়ে উহার কৃত হসজী'দ বৃন্দাবন ভাক্জিয়া 
ফেলিয়াছে বলিয়। বিচার গার্থিত হইলে, কাজা সরফ ধ্ম- 

শ:স্স সম্বত রন্দাননের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা প্রদন্দধি করেন + 

কিন্তু নবাব এ ব্যবস্থায় অঙম্মত হইয়া কাভীকে এই গুকার 

অনুরোধ করিয়।ছিলেন, প্রাণ দও্ ভিন্ন অন্য কোন গতিকে 

শ।স্ত্রের আজ] প্রতিপালন হইতে পারে কিনা? তাহাতে 

তিনি এই উত্তর দেন, হাঁ উহার প্রাণ বধ বিবয়োশ্থই ক্ষমাই 

গ্রচুর যে, ও আপন পরকাল উদ্দেশে চিন্তা করিবার জন্য 

স্নেক কাল অবকাশ' মাত্র পাইতে পারে। যখন নবাবের 

৬ কেরণ সম্মত খে।দার ভজন করণ সময় জ্ঞাপন মন্ত্র পাঠ। » 
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অস্টুরোধ কোন ক্রমে রক্ষা হইল না, তখন তিনি দিলীশ্বরের | 
বিশেষ আদেশ প্রার্থনা করিয়া বিজ্ঞাপনী পাঠাইবার অনুমতি 

দিয়া আশু বৃন্দীবনের প্রাণদণও্ড বিষয়ে প্রতিবন্ধক হইলেন ধ 

এতাদশ গুরুতর অপরাধীকে ক্ষণেক কালের জন্যেও জীবিত 
দেখিতে নাঁই বলিয়া! কাজী তৎক্ষণাৎ আপন হস্তে বৃন্দাবনের 

প্রাণ বধ করিলেন । কাজীর ঈদৃশ বিষম বিগহিত কর্থের 

বৃত্বান্ত নবাব এবং সভাস্থ সকলে দিলীশ্বরকে জানাইয়া ছিলেন 

কিন্তু তিনি এঁ কাঁজীকে সামান্য মানব বলিয়। জানিতেন ন', 

এজন্য তাহার কৃতকর্খে অনুমোদন পুর্র্বক নবাবকে যে পত্র 

লেখেন তাহার শেব ভাঁগে"ন্ হস্তে পারস্য ছক্ষরে এই কয়েকটী 

শব্দ লিখিয়া দেন “ কাজী সরফ খোদ কি তরফ ১, । কথিত 

আছে যে এ কজী বহরমপুরের পুর্ধভাগে শিরভাঙ্গা নামক 

স্থানে বাস করিত: এখন পর্য্যস্ত তাহার বাীর চিহ্ন এবং বংশা- 
ৰলী লোপ হুর নাই । 

মুরশেনকুন্দা খ। প্রায় ২২ বংমনর সুখে রাজ্যভোগ করিয়া 

১৭২৫ খুঃ অন আপন পদ এবং বিভবের উত্তরাধিকারী 

আপন কন্যা জয়তম্মেছো বেগমের শর্তজাত পুত্র 

সরফরাজ খাঁকে স্থির করিয়া ইহলোক হুইতে অপসতে হন । 

সরফরাজ খা তাহার সমাধি ক্রিয়া! সমাধা করণানস্তর উহার 

কৃত নিয়মান্সারে সমুদায় বিভবের উত্তরাধিকারী হইয়া 

সহস। | নবাবা আসনে আসীন না হইয়া সমণটের বিশেষ আদেশ 

প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । কিন্তু'এই অবকাশে আপন 

মাতামহ্রে দীঘণ কালের সঞ্চিত ,অর্থ এবং রদ্বাভরণ আপন 

বাসস্থান ন্যাকট্রাখালী (যাহা বর্তমীন নবাব বাটীর অনি 
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| পুর্বাংশে ছিল) তথারগুলইয়। যাইতে কিন্িন্মাত্র ও অবশিষ্ট 

রাখেন নাই। সরফরাজের পিতা সুজাউদ্দীন, বাহার লাম্পট্য 

“দাযের আতিশয্য গ্যুস্ত সরফরাজের মাতা জয়তন্রেসা 
গমের সহিত তীহার সদ্ভাব পরম্পরায় কাল।তিপাত হুইত 

না বলিয়া মুরশেদৃকুলীখার জীবিতকালে তিনি উন্ডব্যার 

ডিপুী *গীবর্ণরী পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় থাঁবিতেন এবং 

জয়তন্নেসা আপন পুত্র সরফরাজকে লইয়া পিতার আশ্রয়ে 

ন্যাক টাখালীতে বাস করিতেন । 

সুজাউদ্দীন আপন শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়। এ 

পদ প্রত্যাশায় কটক হুইতে:মুরশিদাবাদে যাত্র। করিলেন । 

তিনি মুরশিদাবাদের অনতিদুরবর্তীঁ হইয়াছেন এমন নম্র 
পিতাপুজে বিরোধ হইবার বিলক্ষণ ভ্ঙগুঠ'ন হইয়! উঠিল । 
এতাঁদৃশী বিষর়বা সন! একেই অনর্গের ঘুল, 
অবিনীতি এবং গর্কিত, আ্ৃতিঃাং উভয়ে উভয়ের প্রাণবৰ 

করণেও ব্রতী হুইয়। উঠিল |" অনন্ত মৃত নবাবেরনি 'ব। জর, 

এবং সরফরাঙের মাতা, পিভাপুক্রের সমরশচ্জ। অনু ভইরা 

সরফরাজকে অন্তঃপুর মব্যে আনহ্বানপুর্বক উপদেশচ্ছলে 
কহিলেন বৎস-তোগাঁর পিত। বৃদ্ধ হইয়াছেন, এন্সছে 

যদিও তিনি নবাব হুন, পরে ভুদিই আহার উত্তরাধিকারী 

হুইবে । অতএন পিতা পুভ্রে বিবাদ কর] কর্তব্য নহেস্ডুনি 

আপন অব্যবসার হইতে ক্ষান্ত হও, পিতার মহিত পুন্তের 

ষথাকর্তব্য ব্যবহার কর। * | 

সরফরাজ খ1 মাতামহী এবং মাতার প্রদর্শিত সৎপথারূঢ 
হা পিতার সহিত বিবাদ করা অকর্তব্য স্থির করিলেন এবং 
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বিনীতভাবে একাকী পিতৃ সদনে উপস্থিত হুইয়া প্রগত.হই- 
. লেন । সুজাউদ্দীন সমর সজ্জায় বিমুখও গ্রণত এবং বিনরা- 
বনত পুত্রকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বন্সিতে অহ্থ্মতি করি- 
লেন | তখন স্বভাবসিদ্ধ পিতাপুভ্রের মনোনণ্যে স্নেহ ও ভ্তি 

নম্পক্ত অমিয়ভাবের প্রবাহ হৃদ্ধি হওয়ায় সরফরাজ আপন 

পিভার অভ:ঙ্ট সিদ্ধার্থ সচেঞিত হইলেন । সুজ ।উন্দীনের 

কর্ম্দগ্ষত। পুর্বহইতেই সআটের সম'পে প্রকাশ ছিল। বিশে- 

বতঃ তিনি নানাবিৰ ব্যয়দ্বাত বাদশ'হের প্রধান কর্মকর্তীগণের 

সন্তোষ জন্মাইয়া শ্বশুরের ন্যায় এই ভিন গদেশের নবাবী 

পদ প্রাপ্ত হইলেন । নবাব শুুজউদ্দীন অঙ্গীখারণ বীশত্তিি 
সম্পন্ন এবং রাঁজ্যভার বহনের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন বলিয় 

সাহার পুর্বাবিকারীর ন্যায় কোন প্রকার অত্যাচার ব্যতাত ও 

ভাহার অবলঘ্িত উপ্বায়ের ৮১৪ না হইহাও অপেক্ষা্কত 

শ্রজাণকে সুখে রাগিয়া অধিক সংখ্যা কর সংগ্রহ পুর্ব্বক 

অতি অপ্পকালের মধ্যে দিল্লশ্বরের সন্তোষ ভাজ্ন হইয়া- 

ছিলেন +- 

সুজা মহম্মদ নাথ এহজন জর সুজউনী'নের নিকট 
বৈবাহিক সুত্রে বিশেষ গুতিপন্ন ছিলেন । সেই কারণে. সুজা- 

উন্দন উ্উষ্যাপ্রদেশে অবস্থানকালে এ মৃজাথহশ্বদ আপন 

ছুই ত্র অবভ্ন্যাহারে লইয়া দিল্লী হইতে শাহার নিকট 
উপস্থিত হুন। পুত্র দ্বয়ের মধ্যে জ্যেন্ট্ের দান হাজী ₹ আহামদ 
ও কণিষ্ঠ যৃজা মহশ্বাদ আলি (বিশেব শিখ্যাত আলিবর্দি |) 

প্স্টিড 

ঞ মক/নামক তীর্থ দর্শন করিয়া ষে অ,ইসে ভার ন'ম হাজী। 
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সুজাউদী'ন এই তিনব্যক্তির যোগ্যত। বিবেচনায় রাজবর্ণে 
নিযুক্ত করেন। উক্তভ্রাতৃ্বর বিশেষ সুশিক্ষিত এবং কর্ম 

পক্ষ ছিলেন । উহাদের কৃত কর্মে কেবল তাহারা সাধারণের 

প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এমত নহে বরৎ শস্টের সন্মান ও 
ভ জনক অনেক কর্ম করিরাছিলেন। এক্ষণে সেই কারণে 

সুজাউন্দ,ন উক্ত ভ্রাতৃদ্ব়কে মুরশিদাবাদে আনাইয়া এ ছুই 

জন ও রায় আলমচাদ ও জাজ্জাটের কোষাব্যক্ষ জগাংশেঠকে- 

মগ্ত্রিত্বপদে নিরুক্ত করিয়া রাজ্যস্থ সযুদায় কর্ম এ চাপিজনের 

পরামর্শানুসাত্রে নির্বাহ করিতে লাগিলেন। উক্ত নবাব 
সঘ্িচারক, ন/রপরায়ণ ও সাবারণ হিতকারী ছিলেন। সাহার 
পুর্ববাখিকারীর সমর হইতে যে সকল ভূম্যাবিকারিগণ কাঁরাবদ্ধ 
ছিল তাহাদিগকে পুর্ববৎ আপন আপন জর্নিদারীতে 
কতৃত্ব করণের ক্ষমতা প্রদান পুর্বক বিমুক্ত করিয়া দেন । 

ফলতঃ বিবিধ গ্রকারে জার মঙ্গল চিন্তা তাহার অন্তঃকরণ 

মধ্যে সর্বদ। জাগরূক ছিল। তিনি উতকৃষ্ট বৃত্তি সকলের 

অনুগায়ী হইয়া রাজ্যপালন করিতেন এই নিমিত্ত _এই, তিন 

গ্রদেশয় লোকের প্রিয় পাত্র হন। 
১৭২৯ খই অন্দে বেহারের গবর্ণরী পদ শুন্য হইল। 

এ পদে যে সকল ব্যক্তিকে নবাব মনোনীত করিরাছিলেন 

কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক জন্য তাহাদিগ্রকে নিষুক্তু, »র"রিতে 

ন| পারিনা পুর্সে.ক্ত মন্ত্রি5তষ্টয়ের অভিপ্রায় জানিতে 

ইচ্ছা করিলেন ভীখীর। নিবেদন করিলেন যে, এ পদের 
উপযুক্ত ব্যক্তি অন্য কেছই' নাই | আগাদিশের মধ্যে 

কেবল আলিবর্দি খ1 উপযুক্ত পাত্র আছেন | ভাঁহাকে - 
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আমরা তিনজনে মনোনীত করিয়াছি । নবাব এ অভিপ্রায়ে 

সম্মত হইয়া তাঁহাকেই উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। 
তিনি তথায় উপস্থিত হইরা স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি নৈপুণ্য" 
দ্বারা অনতিবিলষেই জয়ীটের প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়া 
উঠিলেন। 

পতন ধর্শশীল মানবদেহে পরমাত্মা চিরনিবাস কেন না। 
তিনি এক শবীরের অবস্থ। ভেদে চতুর্বিষ সুখে সস্তোগ 

করিয়! পরিশেনে সেই কলেলর জরাজ: দেখিয়া পরিত্যাগ 

করিয়া যান । সুজাউন্দ'ন বার্ধক্য প্রযুক্ত জরাগ্রস্ত হইয়! 

১৭৩১৯ খঃ অন্দে পক্কত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি মৃত্রাযুখে 
পতিত হইবার অনতিপুর্ব্বে মুন্শিদাঁনাদের অপরপার ভাহা- 
পাড়! নাক স্থানে একী মঘজদ এত্রং ত্বীয় যৃতশরীরের 
মক্ব্রা (গৌোরের মন্দির) প্রস্তুভ করিয়াছিলেন, এলৎ তথায় 

পি 

০ ৯ 
(«তত হ্যা! ছল 1 

শপ / আপ স্টিদ 

|] উাচাল মৃত দেহ আনু 
নিন 
লি 

নবাদ লুজাউদ্ন শ-সলট়ের পথিক হইবার পূর্বেই আপন 

.জমুলগ্র ব্রিভলের উত্তগিকারী আপন পুত্র সরফরাজ খাঁকে 
এইনিরনে স্থিত করিয়াছিলেন ষে সরফরাজ রাজাস্থ ফ্মুদায় 

কর হাজা আহাদ, জগৎশেঠ.এবরং আলমচাদ এই মদ্টিত্রয়ের 

পলামর্শীহ্ুপাত্রে নির্বাহ করিবেন | সরকরাজ পিতৃপদারূট 

হুইয়ঈষ্ভু£দ্বরণ সম্ধটের অমীপে লিখিয়া পাঠাইলেন । 

এই নবাবটপন উত্তনাবিকারিত্বশ্বত্বে বলবৎ হইবার নিয়ম এক 

প্রকার এ লং হইতেই প্রচলিত, হইয়াছিল বলিতে 

হুইলেক | কেনন| সরফরাজ 'নবাঁব হওয়ার পক্ষে দিলীশ্বর 

কোন আপত্তি করেন নাই । সরফরাজ পিতৃপদের 
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উত্তমনাধিকারী হইলেন বটে কিন্তু তাহার কোন একটী লদৃ্ডণ 
পরম্পরার অধিকারী হইতে পারেন নাই , অথবা দীর্ঘ 

'কালপর্য্যস্ত সেই, মহাত্মার প্রদর্ণিত উপায়াবলদ্বী হইয়া 
'কর্তৃব্যকর্থ সমীধা করেন নাই বলিয়া অনেকেই ভীহার 
বিদ্বেবী হুইয়। উঠিল । ফলতঃ িনি রাজকার্ধ্য পর্য্যালোচন। 

বিমুখ ছইয়া কতিপয় অশ্বারোহী বয়স্য সমভিব্যাহারে নগর 
ভ্রমণে এবং অস্তঃপুরবর্তিনী উপভোগ্যা কািনীগণের সহিত 
ক্রীড়াকৌতুকে অভি ভূত হুইয়। অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ 

করিতে লাগিলেন এবং রী রদনীাশণের রূপলাবন্যে এভাদৃশ 
বিমুগ্ধ ছিলেন সে, সুন্দরী স্ত্রীর প্রস্তাব তীহার শ্রুতি পথারূঢ 
কি লাবন্যবতী যুবতী তাহার নয়ন পথে একবার মাত্র পতিভ 

হইলে, তিনি সেই স্ত্রীর সমাগম ব্যতীত কোনক্রমেই 

ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারতেন না 1 এই ছুষ্প-বৃত্তির ঈদৃশ 

বশবর্তাঁ হুইয়াছিলেন যে, , পঞ্চদশ শত পুমদ] সর্ধবদ! তীহার 
বিবাহিত স্ত্রীর ন্যায় অন্তঃপুর বর্তিনী ছিল । রক্ষার বিষয় এই 

যে, ইহার উপর মদ্য পানাদি দৌব ছিলনা । 

এ সময় জগ্গৎশেঠের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয়। এ পরি- 
ণেতা প্রমদার অসামান্য রূপ লাবন্যের খ্যাতি এ ছুর্ববিনীত 

নবাবের কর্ণগোচর হইল” তখন তিনি এ নব প্রণয়িনীকে 

একবার দেখিবার 'জন্য অধৈর্ধ্য হুইয়া উঠিলেনু..৬৪মন কি 
তাহাতে করিয়| কি অমঙ্গল এবং এঁ অতুল সম্তুম শালী পরি- 
বারের কি অপযশ সংপটিত হইবেক তৎপুগ্ত কিছু মাত্র দৃষ্ি 
না! করিয়া স্বীয় সংকম্পিত ভরত পালনের বিবিধ উপায় করিতে 
লাখিলেন। খন উপায়ান্তর না থাকায় এ নববিবাহিতা- 



[১৪ 

কামিনী এ হতভাগ্য নবাবকে একবার দেখা ইতে হইয়াছিল ৪ 
এইঘটনার পরেই হাভী মহম্মদ স্বীয় পত্রের সম্বন্ধ আপন জামা 
তার কন্যার সহিত স্মির করণ পু্ব্বক বৈবাহিক অশ্রিম উতমব 

সকল সঘাথা করিয়াছিলেন | নবাব তাহা রহিত করিয়া! এ 

পাত্রীর সহিত আপন পুঙজ্দের বিবাহ দেন। এই উভয় ঘটন। 

এ নবারের মৃত্যুর হেতৃভৃত হইর। উঠিল। হাজী আহাম্মদ, 

জগংশেঠ এবং আলম্ঠা?দ এই তিনব্যক্তি তৎকালে এই 

তিন পুদেশের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। ইহারা 
গোপনে এই পরাষ নঁ স্থির করিলেন যে. এই দুর্বত্ত নরপিশাচ 
নবাবকে পদচ্যুত করিয়া আলিবর্দি খাঁকে নবাব করিতে 
হুইবেক। এই বিবয়ের ষড়যন্ত্রে পুরৃত্ত হইয়া গোপনে 

আলিবদ্রির সহিত লিখন পঠন হইতে লাগিল এবং 
দিলংতে দূত প্রেণ পুর্বক সরফরাজের বিকদ্ধে নান! 

অভিযোগ করাইয়৷ দিল্লীশ্বর আহাম্মদ শাহের হছুব্ত্মা মস্তি 
গণকে বিপুলার্ধ উৎকোচ পৃদান *্পুর্র্বক অতীষ্ট ডিদ্ধ করিয়া 
লইলেন | বাদশাহ এইনিয়মে আলিবর্দি খকে এই মুবণিনাশ 
বাদের নবাবী পদে নিরুক্ত করিলেন যে, তিনি সরফরাজকে 
পরাভব করিয়া নবাব হইব! মাত্রেই সরফরাজের মাতানহ মুর- 

শেদকুলীর্খার এবং পিত1 সুজাউ'্দ নের দীর্ঘকালের সঞ্চিত 
অর্থ ষাণ্ন-.সরফরাজের অধিকারে আপ্িয়াছে তাহ] সমুদায় 
দিল্লীতে পাঠাইয়া, দিবেন । 

এই সংবাদ প্ৰাণ্ড হইবার পুর্ব্ব হইতেই হাজী এবং ভগৎ- 

শেঠ নবাবের ব্যয় সংক্ষেপ "করণ বিষয়ে বিশ্বাস পাত্র হইয়া 

* *ফয়াউট ছিষ্টরী অব বেঙ্গলের ২৭১ পৃষ্ঠ। দেখ । 
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সৈন্য অৎখ্যা কম করিতে লাগিলেন এবং অভি গোপনে এ 

সৈনিক প্ুুকবশ্নণকে আলিবর্দির নিকটে প্রণ করিলেন । 

'তথায় তাহারা সমাদরে পরিণৃহীত ও পরিবর্ধিত হইতে 
লাগিল। যখন অলিবদ্র্দর সংগৃহীত ঈসন্যদল নবাব সরফ- 
রাজের অপেক্ষায় পবল এনৎ তাহাদিগকে পরাভব ক্ষম বোধ 

হইল, ভখন ভিনি সুসজ্জিত সেনাগ্ধণ সমভিব্যাহারে ১৭৪০খ, 

অকের মাচ মাসে সরফরাজের বিকদ্ধে মুরশিদাবাদ অভিমুখে 

যাত্র/ করিলেন। এখানে নবাব এই সংবাদ শ্রুত মাত্রেই অতি 

মাত্র ব্যস্ত হইয়া আপন সমুদার সেনাপতিণণকে এইরূপ দৃঢ় 

আজ করিলেন যে,তোমারা! আপনাপন সুসজ্জিত সেনা সমূহে 
পরিবেক্টিত হইয়া খামরা এবং গিরিয়! নামক স্থানে যাইয়া 

অবস্থিতি কর। কথিত আছে নবাবের ৩০০০০ ঈসন্য এ ছুই 
স্থানে (যাহা মুর্শিদাবাদ, হইতে আট এবং দশ ক্রোশ দুর) 

যাংয়৷ শাবির সংস্থাপন পুর্ববক শত্রদলের পৃতীক্ষ! করিতে 
লাীল। পরদিন পুভাতে শ্বয়ং নবাব খামরায় উপস্থিত হইয়া 

আলিবদির্দর সহসা এডাদৃশ বিপরীত ব্যবহারের" কারণ, এব্ং 
তাহার মনোগত আভপ্রর জানিবার জন্য দত প্রেরণ 

করিজেন । আলিবন্দর্িএ দুতের নিকট নবাবের সহিত যুদ্ধ 

কর তাঁহার মানস নহে রং পুর্ব্ববৎ বিনীতভাবে সমীপস্থ 

হইবার অভিলাষ নিবেদন করিয়! পাঠাইলেন । এস ভিনি 

ষযভ নবাবের অদুরবন্তী? হইতে লাশিলেন ততই প্রকাশ্য 

সন্বাবহার করিতে ক্রো্টি করিলেন না । আলিবন্দির 'এতাদৃশ 

সদ্বাবহারে নবাব এব২ শঁহার সৈন্যাব্ক্ষগণের মনোঃধ্যে 
যুদ্ধের দিন যে অতি নিকট- বোধ হুইয়াছিল ভাঁহা দুরবর্তাঁ 



হি 

হইতে লাশিল! ফলতঃ তখন লেনাপতিগণকে হতো 
. দেখিয়। সেনাথণ অপেক্ষাকৃত অহুদ্যোগে, অবস্থিতি করিতে 

লাগিল। এমন জময় হুঠাং এক রাত্রি আলিবদ্দি আপন 

সমরকুশল সৈন্যসমূহে সুসজ্জিত হুইরা নবারের বিকদ্ধে' 
যাত্র। করিলেন এবং রজনী অবলানা না হুইতেই সৈন্যগ্গণ 
নবারের শিবির পরিবেষটন করিয়] রণ বাদ্য বাঁজাইতে ,আরম্ত 
করিল। তখন নবাবের সৈনিক প্ুৰবগণ আসন্ন বিপদ 

দেখিয়া যদিও কয়েকদল সেন! রণোম্মখ হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইল, কিন্তু পাপা কে সম্যক রূপে 

অগ্রবর্তী ন] দেখিয়া তাহারা প্রতিক্ষণ পশ্চাৎ দৃষ্টি করিতে 

লাশিল। এই অবস্থায় নবাব স্বয়ং সমর ক্ষেত্রে যাইবার জন্য 

ব্যস্ত হুইর হুস্তী আনয়ন করিবার অনুমতি করিলেন । 

ইতিমন্যে বিপক্ষদলের নিক্ষিপ্ত কামানের গোলা আময়া 

হার পটমণ্ডরপ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। তদনস্তর নবাব 

এক করভিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মাহুতকে অনুমতি 

করিলেন * “জামার সেনাগণের মধ্যে আমাকে লইয়া চল্, 

কিন্তু সে উভর দলের বলবিক্রম বুঝিতে পারিয়া নবাবকে 

বিনীতভাবে নিবেদন-করিল গ্রভো-অন্ুমতি হইলে প্রাণ 

রক্ষার জন্য করিনীকে অন; দিকে চাঁগনা করি । আসন্ন মৃত্যু ; 

তখন ক্ষিত্র: বাক্য কেন শুনিবেন | ক্রোথান্ধ হইয়া পুনরায় 

দৃঢ় আঙ্ঞ1 করিলেন “সৈন্যগণের পুরোভাগে আমাকে লইয়া 

চল. |, নবাবের আদিষ স্থানে উপস্থিত ন! হইতেই শক্র 

দলের পরিতাক্ত কামানের শৌোল] নবাবের মস্তকে লাঁশিয়। 

অস্ভক উন্ডিরা গেল 1 ইহা দেখিয়া ননাবের সেনানী এবং 
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সেন সমরঙ্গেত্র পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন শরায়ণ 
হুইল । 

'আলিবর্দ্ি এইরূপে জয়লাভ করিয়া! বিবেচন! করিলেন, 
'ঘদি আমি এই সেনাগণ সমভিব্যাহারে মুরশিদাবাদে গ্রুবেশ 
করি, তবে ইহারা রাজভাগ্ডার প্রভৃতি লুঠ করিতে কদাঁচই 
শান্ত হইবে না । অতএব তখন তিনি চতুরতার সহিত 
সেনাগণকে আদেশ করিলেন, ভোমরা পথ শ্রাস্তে এবং 
যুদ্ধে একাপ্তী ক্লাস্ত হুহয়াছ, অন্য এইস্থানে বিশ্রাম কর। 
এইরূপে তথায় ছুই দিবস বাস করিয় ভূতীয় দিবস প্রভাত 
সময়ে অত্যপ্প সৈন্য লইয়া হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ পু্ব্বক 
আলিবন্দ্টি এই তিন প্রদেশের নবাবী আসনে আসীন 

হুইবাঁর জন্য মুরশ্িদাবাদে প্রবেশ করিলেন । তিনি” প্রথমে 
রাজপ্রাসাদে উপস্থিত , না হইয়া মৃত নবাবের মাতা 
জয়তম্রেসা বেগমের বাসন্থান ন্যাক্টাখালীতে উপশ্ফিত 
হইলেন । জনৈক রুতক্লীষের দ্বারা এ বেগমের নিকট নিঙ্ষের 

লিখিত প্রবোধ বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্পাঠাইলেন । 

“প্রাক্তনের পুস্তকে পুর্বে যাহ] লিখিত হইয়াছে ভাহ1? কোন 

ক্রমেই অন্যথা হুইবার নঙ্ে, সময়ে অবশ্যই ঘটিয়া থাকে; 
অতএব আপনকার এই 'অগম দাসের কৃতদ্ধতা চিরস্থায়িনী 

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিশিত হইল । এক্ষণে আস্সি শপথ 
পুর্ববক কহিতেছি, যে পর্যযস্ত আমি জীবিত থাকিব কখনই 

আপনকার অসন্তোষের কর্ম করিব না, অতএব আমি 
প্রার্থনা করি আমার অধমতা জনিত আপনি যে উৎকট 

শোকাক্রাস্ত হইয়াছেন তাহ। আপনকার ক্ষমাশীল অস্তঃকরণ- 
শু 
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হইতে দুর হউক এবং আমার অপরাধ লাঘব করণে বন্য. 

হউন» পুত্রশোকাভিভূভা জয়তন্নেসার নিকট উক্ত 
প্রকার ক্ষ। প্রার্থনা করিলে তিনি এ প্রস্তাবের কোন একটী 
উত্তর দিতে পারিলেন না । কেবল আলিবর্ট্ি কর্তৃক 

পুক্রশোক প্রাপ্ত হইলেন ইহাই ভাবিয়া অজনস, অশ্রু 

বিসর্জন করিতে লাঁনিলেন । আলিবর্দি প্রবর্ধমানা নদীর 

সলিল প্রবাহে যৃৎপিও নিক্ষেপ করিয়া স্বোতের অবরোধ 

করা কর্টিন বিবেচনায় তথাহইতে মুরশিদাবাদের রাজবাটীতে 
উপনীত হুইয়। সিংহাসনে উপবেশন পুর্ব্বক সমুদায় বৈভবের 

উত্তরাধিকারী হইলেন | তখন মুরশিদাবাদের রাজভাগ্ডারে 

যে কত অর্থ সংগৃহীত ছিল তাহার ইয়তা ছিল না । আলিবর্দি 

নবাব হওয়ার পরক্ষণেই দিল্লীর বাদশাহছের জন্য এক কোটি 

যুদ্রা, সপ্ততি লক্ষ টাকার রদ্রাভরণ এবং বহু সংখ্যক হয় 

হস্তী প্রেরণ করিলেন। কিন্তুবাদশাহ এ প্রেরিত অর্ধে 
পররতপ্ত না হইয়া যুর'দ খা নামাব্যক্তিকে মৃত সরফরাজের 

ত্যক্কু নযুনণর ধন বংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য নিয়োজিত 

করিলেন | সুচতুব আলিবর্দি এ ব্যক্তি মুরশিদাব'দে 
উপস্থিত না হইতেই কয়েক লক্ষটাকা এবং সত্তর লক্ষ 

টাকার স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি লইয়া" -মজমহলে ষাইয়া তাহার 

সহিতজ্ঞ্রুক্ষাৎ করিলেন । এবং বাদশাচ্হর জন্য এ মকল 
যুদ্রাদি প্রদান পর্ব্বক যুরদকে প্রচুরা্থ উৎকোচ দিয়া বিদায় 

করিলেন । 

আলিবন্িরর রাজ্য বিবরণ* লে বিশেষ বিরত করা 

ওয়েজন বোৌৰ করিলাম না, কারণ বঙ্গদেশের ইতিহাসে. 
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 তদ্বিস্তার লিখিত হুইয়াছে। আলিবর্দ্দি ফোলবৎসর রাজ্য 
করিয়া আশী বৎসর বয়ক্রমে ১৭৫৬ খ.ঃ অবের এপ্রিল মাসে 

উদরী রোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। এ মহাত্মার পুন্্র সন্তান 
ছিল না । তিনি ধে বৎসর বেহাররাজ্যের গবর্ণরী পদে নিযুক্ত 
হন সেই বংসর শীহার কন্যার গর্ভে সিরাজউদ্দোলার জম্ম 
হুয়। তিনি এ বালককে আপন পালিত পুত্র স্থির করিয়া 
পুত নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন | এই কারণে 

তিনি মরিবার পূর্বেই নিরাজউদ্দোলাকে নবাবীপদে 
অভিষিক্ত করিয়। আপন উত্তরাবিকারী স্বীকার করেন । 

সুতরাং তাহার ৃতার পরে দিরাজউদ্দেটলা অবিবাদে 

এই তিন প্রদেশের নবাব হইলেন | ছুঃখের বিষয় এই যে 

যত আলিবদির্দ খা ভূভারধারণক্ষম ও অসাধারণ বুদ্ধি 
মান হুইয়াও আপনার উত্তরাধিকারীর চিত্র শোধনের 

পক্ষে কিছু মাত্র বত্ববান হন নাই ও ভাহাকে সৎম্বভাবান্বিত 

করণ যোগ্য বিদ্যায় বিভুষিত করেন নাই! নেই কারণেই 

হউক ফি দৈব অনুকুল হুইয় এই বৃহৎ রাজ্য ইুঃরেজদিগের 
অধিকার করিয়া দিবে বলিয়াই হউক, সিরীক্ষউদ্দোৌলী 
ঈদৃশ দুর্ব্বিনীত ও অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন ষে, অণ্পক্কাল 
মধ্যেই দেশস্থ সমুদ্র. বাক্তি তাহার প্রতিকুলাচরণে 

কতসংস্কণ্প হইল এবং সেই বিপক্ষতা ভাঙার বিনাশের 

এবং এই রাজ্য ইংরাজদিগের অবিকারের হেতুত্ভীত হইল। 

বঙ্গদেশের হতভাগ্য নবাব নিরাজউদ্দোলা অনতিচির- 
কাল মধ্যে, এমন কি পঞ্চদশ মস রাজ্য করভ মু রশিদাবাদের 

স্বাধীন নবাবী আসন এককালে বিসঙ্্জন দিয়া ১৭৫৭ 
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খুঃঅন্দের জুন মাসে মীরজাকরের অবিনীত পুভ্ মীরণের নিয়ো | 

গাহ্গলারে তদনচর নৃশ্ণংস মহুম্মদিবেগ কর্তৃক অল্াধাতে নিহুভ 

হন। সিরাজউদ্দে'লার মৃত্যুর পর পলাশীর যুদ্ধ জয়কারী , 
কর্ণেন ক্লাইব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক ২৯ এ জুন দিবসে» 
সম্মীনের সহিত মীরজাফরকে সিরাজউদ্দোলার আসনে বমাই 

লেন এবং সর্বাগ্রে তিনি রজত পাত্র পুরিত স্বর্ণমুদ্রা উপ 
ঢোঁকন প্রদান করিলে তৎপশ্চাৎ নাগরীক ধনাচ্যবর্গ থা ক্রমে 

দর্শনী দিয়! সম্মানিত করিলে আনন্দ উদ্দীপক বাদ্য ধনিদ্বার 

সাধারণকে শুভ সংবাদ প্রদত্ত হইতে লাশ্সিল | ফদিও মীরজা- 

ফর ধর্ম বিগ্হিতি উপায় দ্বারা ইংরাজদ্দিগের অনুগ্রহ লাভ 
করিয়। বাঙ্গালা বিহ্বার এবং উড়িষ্যার একাধিপত্য লাভ করি” 

লেম বে, কিন্তু ম্বভাবতঃ তীহার সুন্বনদর্শন ও কার্য কুশল! 

বুদ্ধি ছিলন! বলিয়া 'অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে তিনি নাম মাগ্র 
মুরশিদাবাদের নবাব হুইলেন। মীরজাফরকে এতাদৃশ হুতবুদ্ধি 

দেখিয়া! সাহার জনৈক বিচক্ষণ * সভাসদ অবজ্ঞার সহিভ 

উহার এইনাম করিষা দেয় মে “ক্নীরজাফর কর্ণেল ক্লাইবের 

গ্বাধা।,, “ছুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি মৃত্যু মুখে পতিত না 
হ'ওরা পধ্যন্ত এ উপাধি পাঁরণ করিয়াছিলেন । মীরজাফর 
১৭৬০ খংং অবন্দের আক্টোঁবর মালে প্রডুর বৃত্তিভোগী হইয়া 

আপন পদ সঙ্কন্ধীয় কর্ম নির্ব্বাহার্থে “কাসিযমআলি খাকে 

স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন । 
ভিনি অসাধারণ ধীশক্কি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং 

এই রাজ্য ইংরাজদিগের হস্ত হছতে উদ্ধারের চেষ্টায় অ্ুত- 

»কার্য্য হইয়া অযোধ্যার অধিবানী হন। তদনস্তর ১৭৬৩ শঃ 
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অন্দের জুলাইমাঁসে মীরজাফর পুনঃ পদারূঢ হইয়া! ইংরাজ 
দিগের সহিত সদ্ভাঁব পরম্পরার কালাভিপাঁত করিতে লাঁগি- 

লেন । মীরজাফর স্বীয় নাম দীর্ঘ স্থারী করিবার মানসে নবাব 
রাচীর উত্তর ভাগে জাফরাগণ্জা নাম এদান পুর্ববক এক বাজার 

সংস্থাপন করেন, অদ্যাপিও উহা এ নাম ধারণ পূর্বক 

প্রসিদ্ধ বাজার বলিয়া! গণ আছে । মীরজাফর অভি গ্রাচীন1- 

বন্থীয় ৭৪ বৎসর বয়ক্রমে ১৭৫ খঃ অন্দর জানুয়ারি মাসে 

এই পৃথিবী হইতে অপস.ত হইলে তীহার জ্যেষ্ঠ পুঞ্জ 
নিজামউদ্দেলা তৎস্থলাভিষিক্ত হন | এঁ বৎসরেই দিল্লীর 

বাদশাহ সাজাহান ইষ্টইস্ডিরা কোম্পানিকে বাঙ্গীলা, বিহার 
রং উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত 
করেন । তৎকালে কেবল সদর নিজামৎ আদালতের এক্ষণে যে 

ক্ষমতা আছে তাহাঁই এখানকার নবাঁবের ছি'ল। 

নিজামউদ্দোলা একবংসর চারিমাস মাত্র নবাবী করিয়াছেন 
কি না এমন জময় নির্দয় বসন্ত রোগ আসিয়া তাহাকে আক্র 

মণ করিলে তিনি নেই রোগেই মৃত্যু মুখ দর্শন ক্রেন । .এই, 
নবাব অতি অস্প্ কাল রাজ্য করত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া- 

ছিলেন বলিয়। ভ্াহার তক্পাবস্থায় পঞ্ত্ব প্রাপ্তি সকলের 

পক্ষেই শোচনীয় হইয়ন্ছিল। এ মৃত নবাবের ভ্রাতা সৈফউ- 

দলা ১৭৬৬ খ.ঃ আন্ছের মে মাসে তীহার স্থলাভিযিদক্র হন। 
কিন্তু তিনি পদোপযুক্ত রিচক্ষণ ছিলেন না, অতএব বৃত্তি- 
ভোগী হইরা নবাবী পর্দমাত্র বহন করিতে নাগিলেন। ডেপুী 

নাজিম উপাধিতে ততপ্রতিনিধি স্বরূপ" অপর এক ব্যক্তি 
নিযুক্ত হই নিজামত সংক্রান্ত সমুদয় কর্ম্ম-নির্বাহ করিতে" 
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লাগিলেন। এ ভেগুটী তৎকালে বাবনিক ব্যবস্থানুসারে / 
উ্বন্ধনাদি দ্বারা প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেন । এ নবাৰ 

পীচবংসর কাল পদস্থ আছেন এমন সময় এই মুরশ্পিদাবাদ, 
প্রদেশের চুর্ভাগ্া বশত এমন মারীভয়' উপস্থিত হইল 

ষে এই নগরের তৎকালীয়রাজপথ যাহা সর্বদ! জনাকীর্ণ 

থাকিভত এমন কি ভাহাতেও ব্যক্তিমানত্রের সমাগম ছিল না । 

এ মহামারীর প্রবল তরঙ্গে এ নবাব পতিত হইয়া অকালে 
কাল কবলিত হইলেন । সাহার দ্বিতীয় ভ্রাতা মবারক উদ্দৌল! 

১৭৭* খঃ অন্দের মার্চ মাসে ভ্রাতৃবত নবাবী পদ প্রাপ্ত 
হইলেন । যদিও সে সঙ্য় ইংরাজেরা স্থা্থীনত্বরূপে কর 

সংগ্রহ এবং ক্বত্বের বিচার সম্বন্ধীয় সমুদায় কর্ম সম্পাদ্ধ . 
করিয়া! .আসিতেছিলেন, কিন্ত ফৌজদারী সংক্রান্ত সমুদায় 

কর্মের ভার নবাবের প্রতি ছিল | উক্ত নবাবের সময়ে ১৭৭৫ 

খ্ঃ অন্দের আকৃটোবর মাসে ভেপুলী নাজিমের .কর্তৃত্বাধীনে 
ফে১জদারী কর্ম নির্বাহ জন্য স্থানেই এক এক জন ফোঁজদার 

যবন অধ্যাপুরগণের প্রদত্ত যাবনিক শাস্সসম্মত ব্যবস্থান্নসারে 

'ফৌঁজদারী-কর্থ নির্বাহ করিতে নিযুক্ত হনঞ্চ। এ সকল 

ফোৌঁজদার এতদ্দেশীয় হিন্থব মুসলমানেরা ছিল কিন্তু এ 

নিয়ম দীর্ঘকাল স্থায়ী না হুইন্েই*১৭৩৯ খৃঃ অন্দে ফোঁজ- 

দারের পরিবর্তে প্রত্যেক জিলার জজ সাহেবের! মাঁজিষ্টে.- 
টের ক্ষমতী প্রাপ্ত হইয়া উভয় পদের কশ্ম নির্বাহ করিতে 

থাকেন । অদ্যাপি এ ফৌজদার সংজ্ঞা বিলুগ্ত না হইয়া 

ও ১৭১৩ ভাবের ৯ম ভাইনের হেতুবাঁদ দেখ | 



| নু তি 

' ফেঃজদারী আদালত নাম খারণ করিয়! রহিয়াছে । অনন্তর 
শাবর্ণমেন্ট এ বংসরেই নবাবের হস্ত হইতে নিজামত আদা- 

.লত্ের ক্ষমতা উঠাইয়! লইয়া কৌঁশ্সেলের প্রতি অর্পণ 

করেন। আর সেই সহয় হইতে ডেপুী নাজিমী পদ এককালে 
রহিত হইয়া যায়। & | 

নবাব -মবারকর্উদ্দে$লা গ্রাচীনাবস্থায় ১৭৯৩ খই অন্দর 

সেপ্টম্বর মাসে শমনালয়ের পথিক ছুন। এই নবাব বন্ছদার 
পরিগ্রহ করিয়! অনেক জস্তান সন্ততীর পিতা হইয়াছিলেন। 

এখন পর্য্যস্ত যাহারা নবাব পরিবারের মধ্যে পরিগণিত ভাহার 

অধিকাংশই ইহার শাখা প্রশাখা | মবারকউদ্দেখলার এক 
পুত্র নজীলমুল্ক পিতৃপদ প্রাগুহন | তিনি ষোল বৎসর 

সাতমাঁস নবাবী- করিয়া পক্চত্ব প্রাপ্ত হন । ১৮১০ খঃ অন্দে 

জয়ননআবদীন খা নামাস্তর নবাব আলিজা নবাবীপদ 

প্রাপ্তহন। তিনি একাদশ বহসর'নহবীবী করিয়া মৃত্যু শব্যায় 

শয়ন করেন | তদীয় ভ্রাতা ওয়ালাজা ১৮২১ খ্ঃ অন্দে 

নবাব হন, ইনি অতি অণ্প কাল পদস্থ থাকিরী' লোকাস্তর, 
গ'রী হইলে ভীহার পুত্র হুমায় জা ২৯২৪ খ্ঃ অন্দে পিতৃ 

পদারূঢ হুন। তিনি বিপুল অর্থবায় করণ পুর্বক এক 

প্রসিদ্ধ অটউ্রীলিকা উস্তুত করিয়া তাহার ত্রিবিধ 
না প্রদান ফরেন, হুমায়মঞ্জেল, মবাঝেক*মঞ্জেল, 

এবং: মতিমহাল 1 এ অট্টালিকা এক মনোহর 

ক্রীন্ডাকানন মধ্যস্থিত, এই নিমিত্ত অতিমাত্র দর্শন 

এই সময় হইতে নবাবের দেয়ান নিখুক্তের রীতি প্রবর্তিত হয়।” 
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সুখকর হইয়া এপর্য্যস্ত বর্তমান আছে। পুর্বকাঁলে এ স্থান /. 
বেগমগঞ্জ খানপুর নামে বিখ্যাত ছিল। ৯৭৯৩ খং অঙ্গে ং যখন 

প্রত্যেক জিলায় জজ নিযুক্ত হইলেন, তখন মেঃ 

সাহেব এই মুরশিদাবাদের জজ হইয়া এ বৃক্ষবাটিকার মধ্যে 
আপন বাস ও বিচারালয়ের উপযুক্ত একটা কুঠি নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । সেই কারণে এ স্থান নামেও 

বিখ্যাত আছে। পরে বিচারালয় প্রভৃতি বহরমপুরে উঠিয়া 

যাওয়ায় রাজ। উদ্মস্ত সিংহ এ কুঠি ক্রয় করেন! ১৮৩৩ 

খঃ অন্দে নবাব এবিখ্যাত রাজার নিকট হইতে তাহা ক্রয় 

করিয়া লইয়া স্বনামন বিখ্যাত উক্ত অউালিক! প্রস্তৃত করেন । 

নবাব উস মৃত্যু ময় তদীয় ওরসজাত পুভ্র বর্তমান 

নবাব করীম জা অতি শিশু ছিলেন, সেই কারণেই হউক কি 

নবাবী পদ প্রত্যাশায় লোভান্ধ, হইয়াই হউক মৃত নবাব 

মবারকউদ্দেশলার পুজ্জ ন্দোলাপ্রভূতি এশিশু পিত্ 

পদারূচ হইতে না পারে এডাদৃশ কুৎসা রটন। দ্বার 

,বা্রদ্বারে.” অভিযোশী হইয়াছিলেন | রাজাজ্ঞানুসারে 
কয়েকজন সাহেব কৃষিশ্যন নিযুক্ত হইয়া এ অভিযোগের 

অবাস্তবিকতা প্রতিপন্ন করিয়া যান। ঞ্চ এ নবাবের বিদ্যা 

শিক্ষা জন্য গবর্ণমেন্ট যথাসম্ত্ধ উদ্যোগ করিয়াছিলেন । 

& এই'বিষয় সংক্রান্ত কাঁগজ পত্র জঙ্গ আদালতে দৃঢ় বন্ধ 

কর। সংরক্ষিত ছিল। ১৮৫৪ সালে ডেপুটী গবর্ণর মান্যরর হেলিডে 

সাহেব তাহ; লইয়। যান। স্মতরাৎ তদ্াঁবলোকনে আঙ্ষম হইয়। 

পরম্পর। রষ্ট কথা নুদারে লিখিত হইল । 
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। তৎপ্রযুক্ত নবাব স্বজাতীয় এবং ইংরেজী ভাষার কৃতবিদ্য হইয়া- 
ছেন বলিতে হুইবেক | ইনি অতি নরল স্বভাব এবং বীর 
প্ররুতি, ইহার পরহিতেচ্ছা প্রতৃতি উৎ্রুষ্টবৃত্তিগুলি অতিশয় 

প্রবল, তন্নিনিত্ত ইনি বিশেষ প্রতি$ন পাত্র বটেন। কিন্তু 

প্ররথমাবস্থায় অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া 

এ বৃত্তির সমধিক সৌরভ বিনির্থত হইতে পারে নাই | 

মার আদেকৃআলী নামক এক জন সামান্য ব্যক্তি এই নবাবের 

অনুগ্রহ লাভ দ্বার অপ্পকাল মধ্যে বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়া 

কালগ্রানে পতিত হয়। তদনন্তর আঘান্আলী নাথে জনৈক 

কতর্রীন নবাবের সমীপে প্রতিপন্ন এবং তাঁহার অতিমাত্র 

প্রিরপ'ত্র হইয়াছিল । এ ক্রবের অসঙ্গত অত্যাচারে এন 

অসদ্বাবহাঁরে নবাবের আইন ব্যক্তি সমুহ যে কতপ্রকাঁর ক্রেশ 
ভোগ করিয়াছে তালা বলিবার নহে । বোদ হয় যেকারণে 

দ জননমাজে স্থান ন! থাইয়া অহণাবাস হইয়াছে, সেই 

কারণেই আশানৃআলী রাজীজ্ঞাক্রদে এই মুরশিদাবাদ হইতে 

চিরজাবলের জনা নির্বাশিত হইয়া টন | স্থাং চে 
£ 

জনা) সকলে কৌ তকাঁব্ষি হতে পারেন | অতএব ভীহ]- 

দিশেজ টিভরিনেদন জগ 'পংছে পে তদ্বত্তান্ত লিখিতেছি। 

১৮৫২ ঃ অন্দেএই নবাঁর অলানা বৎসরের ন]ুয় *্মৃণয়াষ 

গন করিয়াছিলেল। যালদহ জিনাঁর অন্তঃপাঁতী গাঁজলু নামক 

স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন এমন দয় ভীঙকার ঈমতিব্য- 

কারী জনক ভঁতোর কিঞ্চিৎ অর্থ এদং অলঙ্কীরের সহিত 

এসি বাতগ আগহরণ.করা অপনাঁদে নপাবের অন্ুচরগণের" 
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মধ্যে আতি নিরীহ নিরপরাধী অভিমাত্র দরিদ্র হিছ্জু এবং £. 

মদ্দী নামক দুই জন গাড়োয়ান ধুত হয়। আমান্আলী 
নবাবের সহচর এবং ক্ধর্বনয় কর্তী । এই বৃত্তান্ত উহার, 

শ্ুতিগথারূট হই যার. নরঘাংসলোলুপ হিংঅ পশুর! স্সেঙ্ক- 

শন? হাদয়ে যে একার মাননবধ করণে গুরত্ত হয় আ'মামৃ- 

আলী তদ্রুপ কোপ পরবশ হইয়া এ দরিদ্র এবং অনাথ 

ব্যক্তিদ্বয়কে স্বহস্তে য্পরোনাস্ত এহার করিহা আনাহালে 

হয্সপাদ বাধিরা ফেলিয়া ব্রাখে। তাহাদগের আন স্মুৎ 

পিপাঙায় ওষ্ঠাথত হইতেছে দোখয়াও এ জুযাত্দার শান 

পহরার। বারিবিন্ু 'ুদান কাঁতডে পায়েনা। যম এ ট্ুঙ 

হতভানোর পিপাসায় শাদকগের কৰকণা বিশ্দিট হর 
পাত গজ ৬. রি রি ০ 2০০ ০.4 23 

ফান এ গাপাক্ার পাষাণময় হিদয়ন্কে জি ফিতে 

এ 
ঞ 

॥ পারিল লা, ভঙ্গ কি সবে উপ'য়ান্তুর ন্| পে 
৪ 

পে ধা) 7 তলে অপর দ্রব্য আছে স্বকার কাঁদলে তর্গায় 

লইয়] যাইবে এবং তদুপলক্ষে জনপান করিয়| জ.বন রক্ষা 

.হইূবেক' স্ইহা ভাবিয়া এ উপায় অবলম্বনে জলপান * 

করিয়াছিল । কিন্তু পরদ্দণেই এ নৃশংস আমান্আলাী এ 

অভিসন্ধি বুঝিতে পারিগা এতাদৃশ যন্ত্রণা দিহাছিল যে এ 

উপায়দ্বারা] জলপান করা অপেশ্শা শুক হইরা প্রাণ 

বিযুক্ত, হওয়াও সর্বাংশে শ্রেয়; ও আর্থনীয় ছিল। এ 

হুত্তভাগাদ্বয়ের যন্্ণার বিষয় বর্ণনা করিতেও কাণ্ঠনয়ী 

লেখনী ঞ্গঅশ্ত-পুর্ণ হয়। অধিক কি লিখিন, সর্বরশারীনে 

তৈল সিক্ত বন্ত্রথণ্ড জড়াই'রা 'অগ্নি দ্বারা ভ্রালাইরা ছিল। 

' প্রন্তাদুশ নিত্য নুতন বনুণা সহ্য করুত তাহারা তিন দিবা, 
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 বিভাঁবরী জীবিত ছিল | চত্তর্থ দিবমে দেহ হুইভে প্রাণ 

বিচ্ছেদ হইবার পৃর্ববন্দণে এইমাত্র বলিয়া! বিগভ চেতন... হুইল 

এখানে ত ইঞঙার বিচার হইল না ফু পরদেশ্বর থাকেন তবে 

তথায় হইবে, আহা! কি নিষ্ঠ,র ্  ! নিকুষ্ট বৃত্তির কি. 

প্রনলতা! এই নরাকার দিশিষউ পশুর অন্তঃকরণে দয়া 

দাক্সিণ্যের কখন আবির্ভাব হইয়াছিল এমত অনু ভব হয় না। 

যাহার জনকজননী কিধিৎ ধন লাভ লালসায় পুত্রের 

ক্লীবত্ব মম্পাদন পুর্বক চির জ'বনের জন্য বিক্রয় করিয়া 

পুক্রবনে বঞ্চিত ভইতে পাঁরে, দে পুক্র এতাদৃশ অপক্কষ্ট 
হইবে তাহার জন্দেহইকি? | 

যদি ও এই ননহুত্যা এ ছুরাত্মার প্রবলপ্রতাপে সহসা! 

প্রকাশ হর নাই কিন্তু তৎকালের স্তবিচক্ষণ শ্শাস্তিরক্ষক 

(মাজি্রেট) হাঃ এফ, লি, কার্ণাক সাডেব অনতিবিলম্েই 
গ্রকত অবস্থা জাত হইয়া যথাসম্ভব পরিশ্রীম এবং উদ্যোগ 

সহক'রে আমান্আলীকে "অপরাধী স্থির করিয়া দাওরার 

বিচার অপেক্ষায় কারাবদ্ধ করেন | সে দাশুরার বিচারে 

নিক্ষতি পাইবার জন্য বিপুল অর্থবার করিয়া ক্লতকাধ্য 

ভইতেপারে নাই। সেশন জজ মাঃ, ডি, জে, মনি সাহেবের 

বিচারে ১৪ বৎসর কারঘাঁল হইয়াছিল। খেদের বিষয় এইযে 

পরিশেষে নিজামতং আদালতের বিচারে অব্যাহতি পায় । এই 

কারণেই হউক কি কারণীস্তরই থাকুক নবাব উহাকে অপ্রিয় 
পাত্র স্থির করিয়! তৎগ্রাতি নৈরক্তি প্রকাশ পুর্ববক স্থীয় এদত্ত 

কর্তৃত্ব পদ হুইতে রহিতপ্কয়িলেন এবং গবর্ণমেণ্ট উহ্থাকে 
মুরশিদাবাদ নগর হইতে নির্বাসিত করিরা দিলেন। » 
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অনায়াসে উপজীববিকা প্রাপ্ত হঈলে প্রাণী মাত্রেই অলস 

হুয়া কোন কর্ম করিবেক না আর তৎকর্তৃক এই পরিদৃশ্যমান 
বিশ্বরাজ্যেধ শৌভার হ্যুনতা হুইবেক এই অভিপ্রায়ে পরম 

' পিতা পরমেশ্বর যাবতীয় জীবের সষ্টি করিয়াছেন ? সকলকেই 
অপেক্ষাকৃত আহারীয় দ্রব্য অন্বেষণের উপযোগী চেষ্টাসথত্রে, 

ব্ধ' করিয়! দিয়াছেন, আর সেই কারণেই কোন জীবকেই 

ক্ষণকালের জন্য নিশ্চেউ দেখা যায় না । দেখ, মানব সমূহ 

জীবিকার প্রত্যাশায় ষে কত প্রকার সংশয়ে আরোহণ করিতেছে 

তাহা বলা যায় না। কেহ ছুরবগাহ সুবিস্তার 'তরঙ্গাকুল 

ভীষণ সাগর গর্ভে নিমগ্ন হইয়া রত্ন উদ্ধার করিতেছে, কেহ 

মানবসমাগমশন্য বারিবিবর্জর্জিত অতিমাত্র বৃহৎ মক্ভুমি 

অতিক্রম" করিয়া ব্যবসারদ্বারা অর্থলাঁভ করিতেছে, কেহ 

অকুতোভয়ে বিমানকে নদনদী জ্ঞান করিয়। বিদ্াার প্রভাবে 

অপুর্ব ব্যোমষান স্বরূপ তরণী নির্মাণ পুর্ব্বক স্বপৃকপ্পিত 

ব্যাপারের ন্যায় বিমানগামী হইতেছে, কেহ মৃত্যুযুখ দর্শনকে 

উপেক্ষা করিম.সমর ক্ষেত্রে শত্রুদলের সহিত মহা অংগ্রাম 
করিতেছে; কোন স্থানে রজনী প্রারঘ্থে সিংহ ব্যাত্রে প্রভৃতি 

পশুকুল ম্বীয়২ আবাঁদ নিভৃত শিরিকন্দর হইতে আলস্য 

পরিত্যাগ পুর্ববক আহারের জন্য-সমস্ত রজনী ইতস্ততঃ 

ভ্রমণ করিতেছে, কোন স্থানে রজনী প্রভঃত প্রতীক্ষাকাতর 

বিহঙ্কুল ব্যাকুল হইয়া বামিনী অবসানাভিনুখে স্বীয় মধুর 

ধ্বনি করত নীড় পরিত্যাগপুর্ব্বক আহারান্বৈষণে দিখ্রিদিকৃগমন 
করিতেছে । এই প্রকার সকল জীবন্ুক বিবিধ বিধানে আরৃত 

করিয়! দিয়া পরমেশ্বর এই জগন্তের শোভা সন্দর্শন করিতে- 
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১$ছন। কিন্তু এই নবারের বংশধরের! গবর্ণমেন্ট হুইতে 

মাসিক বৃত্তি পাঁইতেছেন বলিয়৷ ইস্থার। শ্রমসাধ্য কৌন 

কর্েই মনোযোগী নহেন । 

, নবাবের এবং সাহার আমাত্যবর্গের বাসভমিকে সাধারণে 
কেল্লা অর্থাৎ দুর্গ বলিয়! থাকে। এই কেল্লার পূর্বভাগ হইতে 
অতিদূঢ এবং উন্নত প্রাচীর অর্থ চব্দ্রাককতি স্বরূপ পুর্ববদ ক্ষিণ 

ও পুর্ববউত্তর সীম] বেষ্টন করিয়াআছে । এবং পশ্চিমাংশে ভাশী- 
রথী বেগবতী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছেন । ইহার মধ্যভাগে 

নবাবের ও তদাঝ্সীয় বর্গের বাসগ্ৃহ সকল গ্ৃহন্বারীর নামা- 

হুসারে দেউ্ীনামে বিখ্যাত | "কুনংল্কার বশতই হউক কি 

অনভিজ্ঞত1 প্রযুক্তই হউক এঁ সকল মহৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে 

কাহারও প্রশস্ত গবাক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতল গৃহ নাই | স্প্রশস্ত 
বাতায়ন বর্জ্জিত একতল গৃহে সকলেই বাস করির1 থাকেন । 

প্রশস্ত অষ্টালিকাঁর মধ্যে নবারের বড় কুঠি নামে বিখ্যাত 
প্রানাদ। এই. প্রাসাদ অব সেঈদর্যযশালী ইহার তুল্য 

অট্টালিকা কলিকাতার মধ্যে অধিক নাই বলিল -অস্্যুক্তি 
হয়না । ইহ] মেজর জেনেরল ম্যাক লোড্স্সাহেব দার 

১৩৭০০৬১ টাঁকা ব্যয়ে প্রস্তৃত হয় । ছুঃখের বিষয় ষে নবাৰ 

নিয়ত এই অউ্রীলিকায়.বান করেন না । এঁ কেল্লার বহির্ভাগ 
চক নামে খ্যাত ২ তাহ! পণ্যশালা ও অপর প্রধান বর্গের 

বাদগৃহে আবৃত আছে । এই মুরশিদাবানের পুর্ববর্তন সেখভাগ্য 
ও মহত্বের অভিজ্ঞান স্বরূপ প্রাচীন প্রাসাদ বা চিরস্থায়ী 

কীর্তিস্তস্ত প্রভৃতি কিছুই নাই স্মুতরাৎ দর্শকগণের লমীপে 

এই নগর পুর্বমহত্বের পরিচয় প্রদানে ত্রীড়াবনত থাকেন | 
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নবাব ও তদ্বংশীয় ব্যক্তিশণের জাতীয় পর্বের যধে! 

মহুরম এক প্রথান পর্ব । এই পর্ধ উপলক্ষে শঁহাদিগের 

অধিক অর্থ ব্যয় ও মহা মহোৎসব হইয়া থকে । আম্ু- 

পুর্বরবিক তদ্বিবরণ সকল গ্রহারট করিতে হইলে অতিঃ 
বাহুল্য হুইয়] পড়ে । অতএব এস্থলে সংক্ষেপ রূপে 

তাদ্বিবরণ করা যাইতেছে । উক্ত বন্ড কুঠির ঠিক উত্তরাংশে 

গর্জার পুর্ব তট সংলগ্ন অতি বৃহৎ অথচ রমণীয় যে 

এক অট্টালিকা আছে তাহার নাম এনাদ্বাঁড়।, ক্* তথায় 

মহুরম্ উত্সব সম্পন্ন হইয়া থাকে। চান্দ্রমাস গণনার 

মহরমের উাঁদ উদয় হইলেই সেই দিবস হইতে পর্ব 

আরম্ভ হয়। তখন এঁ এমাম্বাড়ার প্রশন্ত চারিদ্বারে 

চারিটী ক্ত্রিম পর্বত নির্মাণ পু্বক তা্কা নানা প্রকার 
অক্স দ্বারা জুদজ্জিত করিয়া রজনী প্রারস্তে প্রতোক অন্তরে 

নিম্বভাগে এক২টী বর্তিকা প্রস্ুলিত.করিয়া দেয়-। ইহাতে 

প্রতি পর্বতে প্রায় তিন কার্ট শত,বাতী প্রজ্জ্বলিত হইর এ 

শিখরনিকবের, কৃত্রিমতাঁর প্রভা অপহরণ পুর্ব্বক যেন্ন চারি- 

দ্বারে উদয়াল ও অস্তাচলের ব্রন জম্মাইয়া. দের। দর্শকগণ 

দ্বারদেশে এই প্রকার আলোকাতিশধ্য পরিদর্শন করিয়া 

এমাণ্বাঁড়ার মধ্যভাগে গ্রনেশ করিলে বোধ হয় যেন কোঁন 

অলেধকিক স্থানে উপনীত হইতেছে। তিথায় কোন স্থানে 

কোরাণপাঠ, কোন স্থানে এমা হোপেনকে নিষ্ঠঠরতার সহিত 

বধ করণ জনিত আক্ষেপ উক্তির সঙ্গীত হইতেছে । কোন 
চারার এরররহো০৫৩ঃযচ তার বার 

* এ বাটা বর্তমান নবব মিজববায়ে ১৮৫০ খুঃ অন্দে নির্মাণ 
“করিয়াছেন । 
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স্থানে পলাম্ন ও খেচরান্ন বিতরণেন দ্বারা অভ্ডুক্ত ব্যক্তি- 

গণের পরিভ্ণ্ডি এবং কোনস্থানে শর্বরা সংযুক্ত সুশশীতল 

পানীর 'গরদানে শুক্ষকগ পিপামাতুর জননিকরের শুঞ্ষ। 
সাধন করিতেছে দেখিতে পান। এ পীর চারি দ্বার 
অনারৃভ ; কোন ব,ড্িকেই তল্াখ্যে যাঁহবার নিষেৰ মাই! 

তেবিল কাঠার উত্ুল শোভন।য পারিচ্ছদ দেখিলে দ্বার ক 

"হতে নিগ্ধে বরে। 

একানলার শত গা লাওদ কা লা নেও এই 

মি 
পা সপ সু স্প্ল ০ রা কে ৩১৪০ ৯ এ ৪ শহে। বহার ছিলি মনের 171 দন প্রকারের নেকা! 

দকল মংস্কার ও কুকিজ, ইয়। ভাত্রণলের ক 
শের এক দিবন চিনি ব [লে লস সকল সু বি নে?কা 

বৃহৎ তরী অপর দ্র র সকলের দ্বারা রানির রে 
ইয়া জারা 

এ নৌকা ৫ হাতী মর্দন ও রংমহাঁল নামে বিখ্যাত 

ছিল । এক্ষণে এ ৮ উঠিয়। গিয়ছে। বায় সংক্ষেঠা গকরণার্থে 

র,জা প্রসন্ন নার।য়ণ দেব বাঁহচুর্ অনেক নেখক1 কমাইরাঁছেন । 
৬ 

৬ পী, রা নের গস ও উক্ত বা ছুন কর্তৃক হইয়াছে । এক্ষণে 
লওয়াঁড। মহখলে তাহার ধংসাঁবশিষ্ট রহ ২কাঁতঠ ফলক এবং 

ত.হার মস্তক ও পুচ্ছদেশ পতিত রহিয়াছে ! '* 
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চালিত হইলে তৎপশ্চাৎ সমুদয় তরণী ক্রমে বাইত € 

থাকে। কর্ণধার ও নাবিকেরা উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান 
করিয়া! এক কালীন নানাবর্ণে রঞ্তিত নোঁকা সকল চালনা. 
করায় সে অবস্থা দেখিতে বড় মন্দ হয় না। 

তৃত'য়পর্ব | এতিবৎসর ভাদ্র মাসের শেন বৃহল্পতি 

বারৈর রাত্রিতে যে মহোতৎজব হইয়া থাকে তাহার নাম বাড়। 

বাব্যারা। এই পর্ধ অতি বিখ্যাত এনং এই উপলক্ষে 

নবারের অবিক ন ব্যয় হইয়া]! থাকে । বর্ধীর প্রারস্তে 

ইহার উদ্যোথ আরন্ত্র হয়। নানাস্থান হইতে কলাগাছ এবং 

বাশ রে ত হইয়া তদ্দরা ব্যারার ৮ টন! হই 

থাকে । এ সকল কলারগাঁছ জলে ভাসাইয়া তছুপরি ব বংশের 
স্ ও 

7 | দ্বার নাাবিধ গ্রহ,দ্বিতল ত্রিতল ভ্টালিকা, রণত 

প্রাস্তত এবং তাহা রক্লিত কাগজ বার মণ্ডিত ও ভালো পুণ 

করিয়া সন্ধ্যার সময় সুদেজ্জিত অবস্থায় নবাঁন বাচির উর 

৬য় এক ক্রোশি অন্তর মাহনগতরের নিশ্বে গর্গার জলে 

ভাসাইনেনঞ্রে ।. এখনে নবাবের বডকুটির এদহং গঙ্গার 

পশ্চিম পারে ত্রিতল গ্রহের ন্যার বংশে উন দঞ্চ এবং 

তাঁহ নানা প্রকার কাগজ দ্বারা ম্ডিত করিয়া ভন্বাব্যে দ.পা 

শিখা সকল প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। বখন এ মঞ্চের মু 

দাঁর স্থান আলোক রিত হর তখন। অপর পার হইডে 

বোধ হয় যেন আগ্নেয়শিরি ভেদ করিরা অখ্রি শি" কল 

বিনির্তি হইতেছে | তৎকালীন এ স্থান এতাদৃশ দখন ুখকর 

হয় বলিয়। বুঝি তাহার নাম'রোপনিবাগ (আলোকের উদদীন) 

“রাখা হইয়াছিল । পূর্বোক্ত স্থান ভইতে ব্যারা সকল আ্বোতে 
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ছাড়িয়া দিলে বোধ হয় যেন সুমেক জণতরঙ্গে ভাজিয়! 

আসিতেছে । এ সকল ব্যারার অগ্রপশ্চাৎ বনুসংখ্যক যৃৎ- 

পাত্র আলোক পুর্ণ করিয়া ভানাইয়া দেয়, তাহার নাম কমল। 
বোধ হয় যেন এ কমল সকল প্রস্ফ:টিত কমলবনের শোভাকে 

উপেক্ষা এবং চক্দ্রমার উজ্জল জ্যোত্তিঃকে মলিন করিয়ে 
বলিয়া! গগণস্থিত তারকাঁবলী সলজ্জিভ:হইয়! আকাশ পরি- 

ত্যাগ পূর্বক জলপ্রবেশ করিতেছে! তখন এ সকল দীপ 

শিখার উজ্জল জ্যোতিঃ গঙ্গার প্রথর বেগে নিপতিত হইয়া 

জলমধ্যে যেন শত২ জ্ঞোতির্খবয় পদার্থের গতায়াত হইতেছে 
অনুভব হর । জলের ওম্ছলের আলোক সমূহ নবাবের বড 

কুঠির উজ্জল ভিতে প্রতিফলিত হুইর। এ অট্রালিকার 

অতুল শোভা সম্পাদন করে। এই উৎসব দর্শনার্ধে. জল ও 
স্থলপথগানি ব্যক্তিগণের' সংখ্যা ন.যন কণ্পে বিংশতি সহ- 

তর অধিক হুইবেক | এ সকল ব্যারা প্রভৃতি নবাবের প্রাসা- 

দের সীম! অতিক্রম করিয়া গেলে এ অউালিকার, সুস্থখে 
নানা প্রকার আতিসবাজী পোড়ান হয় এফং পরিশ্জেষে 

তোঁপধ্দনি হইয়া উৎসবের শেষ হইয়! যায়। এই উৎসব 

উপলক্ষে নবাব বহরমগ্ুরস্থ সমুদায় ইংরেজ দিশগীকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া এ রাত্রে এভাজন করাইয়া থাকেন | এব প্রাচীন 

প্রথাহ্ারে সাহে হৰ লোকের সম্মানসচক বাদলার্নির্্িত সুদৃশ্য 

এক এক গাছি হার ঞ্ত্যেক সাহেবের গলদেশে প্রদত্ত হয় । % 

এই কয়েক পর্ধ্ব ব্যতীত ইদ, বক্রীদ, স্ুবেবরাঁতি, এৰং 
রা প্রভৃতি কতিপর পর্কেও যখোচিত উত্সব ও বয়ে 
হুইয়। থাকে | 

_8৫ 
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নবাব বাটীর দক্ষিণপূর্ববাংশে এক পাদ ক্রোশ অন্তর 
মতিবীল নামে একী বৃহৎ জলাশয় আছে । এঁ মৃত নবাব 
আলিবদ্দি'র ক্ষেষ্ঠা কন্যা ঘেনিটি বেগমের পতি নেবাইস 
মহুম্বদ বিপুল অর্থ বায়দারা ' তাহা! খনন করাইরা ছিলেন 

তিনি এ জলাশরের জন্নিহিত স্থানে স্বীয় বাসস্থান করণাভি- 

প্রায়ে তাহা খনন করাইয়। তাহার পশ্চিম তটে অতি মনো- 

হর এক উদ্যান এবং তন্মব্যে অপুর্ব এক অট্টালিকা নিশ্মাণ 
করিয়] তথার বাস করেন । কথিত আছে, খৌঁড় রাজধানীর 

ভগ্মদশার এ মহাত্মা তথা, হইতে প্রস্তরের স্তম্ত এবৎ মর্্বর 

প্রস্তর সকল আনাইয় এ অউ্ালিকার যথাস্থানে নিবেশিত 

করিয়। সুশোভিত করিয়া ছিলেন । এ সুচাক পুরী সংলিপ্ত 

সোপানাবলট এ হদের জল সংযুক্ত থাকার অপর পার 

হইতে বোধ হয় যেন উদ্যান সহিত বাঁটীখানি, জল; 

হইতে ভানিয়া উঠিতেছে ৷ তথায় তিনি যে একটী মস্জাদ 
' প্রক্কত, ক্ব্রিয়াছিলেন তাহা ও তীহার এ জলাশরের সম- 

বঁরস্ট হইয়]”তাহার পরিচয় প্রদানে পরাম্,খ হইবেক না।% 

নবাবনাটীর সান্ধ্য জাফরাগঞ্জ নামক স্থকাতে বর্তমান 

নবাবের বংশীরদিখের মকরবা ( শরসযাধিস্থান ) প্রাচীর 

দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে । এ স্থানে নিত্য২ /কোরাণ পাঠ হইবার 

জন্য অনেক বেতনভোগী কোরাণ। পাঠক নিযুক্ত 
আছে । এবং দারোগা! পদাতিক প্রভৃতি বহু সংখ্যক ভূৃত্য- 

পাণএ গোর স্থানের সংরক্ষণর "জন্য নিযুক্ত থাকায় সহসা 

»*. ক্৯ এই মসজীদ. মধ্যে এক প্রস্তত্ন খণ্ডে পারস্য ভাবায় ইহা 

লিখিত আছে * হিজরী ১১৩৩ সালে গ্রস্ত হইল । ৮ 



তশ্বধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। প্রায় অধিকাংশ 

গ্নোরস্তস্তের মধ্যভাগস্থিত প্রস্তর ফলকে মৃতার পরিচর়- 

স্ুচক প্রস্তাব সকল আরব ভাবার খোদিত আছে । কথিত 
আছে প্রত্যহ তথায় ধর্ম্বোদ্দেশে অভুক্ত ব্যক্তি গণকে 
খেচরামন বিতরিত হইয়া থাকে । 

নবাব বাটীর দক্ষিণপশ্চিমাংশে এক ক্রোশ অন্তর ক্ষার 
পশ্চিম তটে খোসবাগ নামে বিখ্যাত এক উদ্যান পুর্ব্বতন 

নবাব আলিবন্দর্খার এবং সিরাজউদ্দোলার সমাবিস্থান। 

এ বৃক্ষবাটিকার বিস্তুত শাখা বিশ্িউ উন্নত পাদপ সকল 
দেখিলে বোধ হয় তাহা ছুই শত বর্ষের পুর্রবের | যে সময়ে 

এ বাগান রোপিত হইয়1 ছিল তৎ্কালে এ উপবন্র নিকট 

এযন কি সীঘাম্পর্শ করিয়া ভাগীরথী বেগ্ববতী ছিলেন 
তাহা এ স্থানের বর্তমান 'অবস্থা দেখিবামাত্রেই বোধ হয়। 

এক্ষণে এ স্থান হুইর্তে গঙ্গা একপাদ ক্রোশ পুর্ববাংশে 

গ্রবাহিত্ভা আছেন । এ উদ্যান উন্তত প্রাচীর দ্বার পূরিবেস্টিত 
এবং নানাজাতীর ফলক,লে অতুব শোভা সম্পাদন কারণ 

আছে । এঁ বাগানের অভ্যন্তরে একটী অউ্টালিকামধ্যে উক্ত 
নবাধদ্ধয়ের অনতি উচ্চ পাকা গোর আছে। কিন্তু তছ্ছুপরি 

পরিচয়স্টুচক নামাণুক্কিত কোন প্রস্তর খণ্ড নাই। তাহা! 

বস্ত্র ধার নিয়ত মত থাকে । ইদৈবায়ত্ত সিরা্জউদ্দেখলার 

গোরের কিরদংশ কর্টরা যাঁওয়াতে তথায় এই . প্রকার 
প্রবাদ আছে যে সিরীজউন্দোৌলার এতাদশ অত্যাচার ছিল 

যে তাহার শরীরের প্রভাব বস্সুমতী সহ্য করিতে না পারিয়া, 

ফাটির। শিরাছেন। আমরা যখন সহস।! আলিবর্দির গোর 



[ ৩৬ ] 

প্রত্যক্ষ করিলাম তখন ত্ীহার রাজনীতি-প্রয়ো গ-কুশল 

বুদ্ধি, ভূভার ধারণক্ষম ক্ষমতা, অপ্রতিহত সাহস, সমর 
বিজয়ী পরাক্রম এবং মহান্ুভাবকত যুশ্শঈপৎ আমাদিগের 

স্বতিপথারূড হুইয়া মনোমধ্যে যে এক অনীর্বচনীয় ভাবের 
উদয় হইল তাহা বলিতে পারি না! হা ভারতবর্ষ ! ভুমি কি 

এঁ মহা ত্মার ন্যায় কৃতি কুশল একটি সন্তান প্রসব করিয়া বন্ধ্যা 

হইয়া রহিলে ? আলিবর্দির্ট খ! বর্তমানে এই সমাধিমন্দিরের 

ব্যয় নির্বাহ জন্য বান্দরাডিহি এবং নধাবগঞ্জ নামে 

ছুই খানি গ্রাম লাখরাজ রূপে ইহার অধীন করিয়। 

দেন | তঙ্ুপস্বত্ব হইতে মাসিক ৩০৬টাকা এখনও এ 

কার্ধ্যে ব্যয়িত হইতেছে । সিরাজউদ্দেখীলার পড়ী লুৎফম্েসা 

বিনি তাহার সৃত্যুরপরে ঢাকায় অবিবাসিনী হুইয়াছিলেন, পরে 
তিনি এই স্থানের কর্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়া এই উদ্যান 
হলগ্ন বাটিতে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন । 

তিনি.উক্ত টাক এবং মাসিক একহাজার টাকা বৃত্তি গবর্মমেন্ট 

হইতে পাইগতন । এখন ,পর্য্যস্ত এ স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের 

ভার আলিবদ্দ্ির বংশে একটী স্ত্রী লোকের প্রতি আছে | এ 

বাটির অপর এক খণ্ডে আঠারটি গ্রোরস্তস্ত বর্তমান আছে । 

বোধ হয় অধুনাতন নবাব বা তদ্বংশীর কোন ব্যক্তিকে এ 

(ন প্ররতির তত্তবাবধারণে সমুতম্ুক না দেখিয়া 

গ্লবর্ণমেন্ট দেই ভার গ্রহণ পূর্বক, এ স্থানকে উত্তমা- 
বস্থায় রাখিবার জন্য মাসিক, ব্যয় অবধারিত করিয়া 

দিয়াছেন । তথায় প্রধান কর্মকর্তারপে এক জন দারগা 

নিযুক্ত আছে। এই প্রকার প্রাচীন মহুৎকীর্তি সকল 
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রক্ষার পক্ষে তীহারা প্রশংসার পাত্র তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। 

পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে ডিপুটী নাঁজিমী পদ রহিত হইয়া 

নবাব সরকারের কর্ম নির্বাহ জন্য দেওয়ান নিযুক্ত হয় । 
এ স্থলে তদ্ধিবরণ করা হইতেছে। প্রথমে দেওয়ান উপচধি 
প্রাপ্ত হুইয়! কটকের পুর্বস্থিত সুবাদার মহারাজা জানকী 

রায় নিযুক্ত হুন। তাহার অবর্তমানে খহারাজা ছুল্ল'ভরাম 

তৎপদাভিবিক্ত হুইয়াছিলেন | তদনস্তর মহারাজ নন্দ 
কুমার মাসিক ঢুই সহজ যুদ্র) বেতনে এ পদে নিযুক্ত 
হন। ১৭৭৫ খঃ অবকে মেং হেন্টিংস্ সাহেবের বিচারে এই 
নন্দকুমারের ঞাসী হইয়াছিল | ভ্াহার বাী এই জেলার 

অস্তঃপাতী ভদ্রপুরগ্রামে ছিল এবং এখন পর্য্যস্ত তাহার 
বাটার ভগ্রাংশ এবং বংশের শেষাংশ লোপ হয় নাই। 
পরে রাজারাজবল্লত এপদে নিবুক্ত হুইয়া নবাবের পক্ষ 
হইতে, কলিকাতার কোঁন্সিলের মেশ্বরী কর্খে নিযুক্ত 
হইয়া থাকেন । তাহার যৃত্যুঅস্তে এ নন্দকুমারের গত 
রাজাগুকদাস তৎপদারূঢট হন। তদনস্তর অতি অণ্প দিনের 

জন্য রাজ! প্রতুরাম এবং রাজাস্ন্দর সিংহ নামধেয় ব্যক্তিদ্বয 
ক্রমে দেওয়ান ডা হইয়া ছিলেন । রাজা মহানন্দের 

মৃত্যু ঘটনার পরা]দীর্বকাল এ পদ শুন্য থাবে»।* পুনরায় 

নবাব আলিজার সময়ে রাজা উদ্বস্ত সিংহ এ পদ লাভ 
করিয়াছিলেন । তিনি*পদচুযুত হইলে রাজা ঙ্গাঁধর দেওয়ান 

হুইয়] দীর্ঘকাল কর্ম নির্বাহ করেন । তাহার মৃত্বাস্তর বর্তমান 

নবাবের অগ্রাপ্তব্যবহার সময়ে রাজা পরেশ নাথ রার এ 
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পদ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। ভিনি এ পদ প্রাপ্তির অনূতি 
'বিলম্বে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে রাজা জীতানাথ দেওয়ান হুহয়া 

ছিলেদ। তিনি অপদস্থ হইলে 1 কিছু দিন এ পদ শুন্য থাকে। 

তদনস্তর অল্প দিনের জন্য দক্ষিণারপ্রন মুখোপাধ্যায় &' 
পদ লাভ করেন। পরিশেষে রাজ! প্রসন্ননারায়ণ দেব এ 

পদে নিযুক্ত হন । এই দেওয়ানী পদে কখন হিন্ছ ভিন্ন 
অপর জাতিকে নিযুক্ত হইতে দ্রেখা যায় না। 

নবাব বাঁীর দক্ষিণ ত্রিপাদ ক্রোশ অন্তর কারবালারঞচ 
ময়দান নামে বিখ্যাত এক ক্ষুদ্র প্রান্তর আছে । মহরমের 

সময় স্বয়ং নবাব এবং তদ্বংশীয় সমুদদায় ব্যক্তি একত্রিত হইয়া 
মহা! সমারোহের সহিত তথাঁর গমন পুর্ব্বক এঘাম এবং 

হোসেনের সমাধিক্রিয়া যথাশান্ত্র মাথা করিয়া থাকেন । 
এঁ প্রীস্তরে ষে একটী মসজীদ আছে উথার মহুরমের সমর 
ও অপর পর্বোপলক্ষে এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে নিজ 

মুকরুখদাবাদের অনেক প্রধান বর্ণেরা আসিয়। নমীজ করিয়া 

থাহ্েন । বোঁধু হয় মুরশিদাবাদ বিখ্যাত হইবার সঙ্ট্রেনঙ্গেই এ 

কারবালার নামকরণ হইরা থাঁকিবেক | ১৭৭০ খু অকঝের পুব্ব 

ভাখীরথী নদী এ কারবালার দক্ষিণ নীদাবর্তিনী হইয়। 

পুর্ববাভিযুখে গমন পুর্বক ক্রমে দক্ষিণ পশ্চিম মুখে কেণবতী 
হইয়া ফান্ত্াঙ্গংর উত্তর পশ্চিম দিয়! [নিরবচ্ছিন্ন দক্ষিণে 
প্রবাহিতা ছিলেন। এঁ কারবালার, দক্ষিণ সীমা হইতে 

সমান্তরাল রেখাক্রমে ফরাসভাঙ্গ! এক “ক্রোশের অবিক ছিল 

না। কিন্তু প্রথযোক্ত স্থান হুইতে ভাগীরথী আমানিগঞ্জ 
টি পা পা “আচ ডি হাহ টে আপ ৬ শপ সা সপ পাট 

ক এমাম হোসেনের শব সমাধি স্থানের নান । 
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বহুরমগঞ্জ, চুনাখালী, ভাটপাড়ী, কালিকাপুর, কাশিমবাজার 

ঞ্রভৃতি স্থান পরিবেষউটন করায় ছয় ক্রোশ পথ ব্যবধান ছিল । 

এ প্রকার গঙ্গার বক্রগতি কেবল জলপথণগামী ব্যক্তিগণের 

পক্ষে ক্লেশকর ছিল এমত নহে বরং স্থলপথগা মী ব্যক্তিবুযুহের 

সন্বন্ধেও ততোধিক বৈরক্তি জনক ও ক্রেশপ্রদ ছিল | সেই 

কারণে ১৭৭০ খত অব্দে গবর্ণমেপ্টের ব্যয়ে এ কারবালা 
হইতে ফরাসডাঙ্গা পর্য্যন্ত যে এক ক্রোশ দূর ছিল তাহা 

খনন করান হয়। এ বৎসর বর্ধাকালে যখন গঙ্গা! প্রখর বেশ 

ধারণ পূর্বক আোতন্বতীর সহিত সম্মিলিত হইবার অভিলাষে 

বিশাল বিক্রম প্রবাহিতা হুইল । তখন পুর্ববো্ত বক্রপথ 

পরিত্যাগ পুর্বক গঙ্গ। খনন করা সোজা পথে "এককালে 

বেগবতী হইলেন । যদিও তাহার পর কিছুকাল পর্য্যন্ত বর্ধার 

নময় উদ্ভর খাতই প্রশস্ত ছিল কিন্তু কিছুকাল পরেই পুর্ব 

প্রচলিত মুখ এককাঁলে কদ্ধ হইয়া যায়। এখন এ কারব।লার 

দক্ষিণ“প্রান্ত দিয় গঙ্গানদী কখন বেগবতী ,ছিনএরল্সস্তর্সহি 

নর বস্টরা দূরে থাকুক কেহ তাহার প্রস্তাব ক্করিলে তা 

দে তক উপস্থিত হয়। কিন্তু বহরমগঞ্জ, চুনাখা'লি, ভাট- 

পাড়া, িটিযাডি ক%শিমবাজার গুভৃতি স্থানের নিম্নে এখন 

পর্যান্ত গঙ্গার খাত্)ও তাহাতে অধিক জল বিদ্যমান আছে। 

তত্রতয লোকেরা উ এল সশঙারি গঙ্গাজল বর্তিয়া ব্যবহার 
করিয়া থাকে | এ সকলে স্থানের বর্তমান অবস্থা দেখিলে বৌৰ 

হয় গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা" হতশ্রী হইয়া! শিয়াছে । 
এ সকল স্থান ব্যাপির! গঙ্গা বক্রগামিণী থাকাকালে বহুরম্ 

পুর, খাগড়া, এবং গোরানাজার এভূতি স্থান এন্বণকাঁর 
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ন্যায় উন্নতি বিশিষ্ট ছিল না । রাজসংক্রাস্ত বিচারালয় সকল 
'বহুরমগপ্জের সান্লিধ্য স্থান ব্যাপিয়! ছিল বলিয়া এ স্থান বিধিধ 

শ্রেণী লোকের বাসভুূমি এবং সর্বদাই জনাকীর্ণ ছিল। কালি- 
কাপুরের চক কলিকাতার বড় বাজারের ন্যায় নান] প্রকার 

ব্যবসায়ী ও বণিকগণের আপণে নিয়ত সুশোভিত থাকিত। 

এবং দেশ বিখ্যাত কাশিমবাজীরে কোম্পানির রেশমের 

কুষ্ঠী ও বিপুলধনশালী ব্যক্তি সমুহের বাসতুমি থাকায় এ 
স্থান নিজ মুরশিদাবাদ অপেক্ষা বিশেষ ন্যুন.ছিল না। কিন্তু 
১৮০৯। ৯০ খৃঃ অন্দে এ সকল স্থানের যে কি দুর্দেব উপ- 
স্থিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা কর! যায় না। ১৮০৯ খঃ অব্দের 
বর্ষার সময় সহসা তথায় এক প্রকার সংক্রামক জ্বর রোগের 
প্রাহুর্ভাব হইয়া এমত মারীভয় উপস্থিত হয় যে আগামী 
বৎসরের বর্ষার মধ্যে এ সকল স্থান এক কালীন জন শুন্য 

হুইয়া পড়ে । এবং এ সময় হইতে বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের 
উত্ততি হতে আরম্ভ হয়। এবং এ সকল স্থান এককালীন 
হসতশ্রী হইয়া উৎস দশায় পতিত হয়। এতাদৃশঞ্ছূর্ঘটনার 
কারণ বিচক্ষণ ডাক্তারের ইহাই স্থির করিয়াছিলেন ষে উক্ত 

স্থান সকলের নিম্ন দিয়া প্রবাহিতা গর্জার আোত এককালীন 

রোধ হওয়াতে এ আখাতের বারিবাশি শেনিরত কর্ধ থাকার 

এবং সেই 'অপরিমিত বদ্ধ জলের পরিযণাখন যোগ্য প্রভূত 
: বেগ্ববিশিষ্ট বর্ষাজলের জযাগ্নম না "হওয়ায় এ জলে এক 
একার দুষিত বার্প জন্মিয়! ছিল। তৎকর্তুক প্রথমত নীচ 

শ্রেণীর কয়েক ব্যক্তি পীড়িত হইয়! অপর অনিয়ম সহকারে 

পক্ত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগেন যু তশরীর সেই জলে নিক্ষেপ 
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করিতে লান্সিল। একে পুর্ব হইতে সেই জল বিকার প্রাপ্ত 

হুইয়াছিল, পুনরার যৃতশরীরের শঠিত মেদমাংস তাহার 
' সহায় হুইয়া৷ একেবারে এ জল বিষ তুল্য হুইয়! সকলের পক্ষে 
"বিশেষ অস্বাস্থ্য জনক হইয়া উঠিল। এমত কি তখন যে ব্যক্তি 

সেই জল ব্যবহার করিল সে তৎক্ষণাৎ এঁ সংক্রামক পীড়ায় | 

আক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল । ক্রমে মৃত্যুর সংখ্যা 
বুদ্ধির সহিত সেই জলের সংখাতকতা শক্তি বৃদ্ধি হুইয়। 

পরিশেষে বর্যার শেষ ভাগে দিবাকর প্রখর কর বিস্তার দ্বারা 

পৃথিবীস্থ রস আকর্ষণ করিতে -আরস্ত করিলে দেই জলরাশি 

স্বীয় গর্ভস্থ দুষিত বাস্পরাশি থে পরিমাণে বিনির্গত করিতে 
লাখিল সেই পরিমাণে তথাকার বায়ু দুষিত হইয়া জীবমাত্রেরই 

পক্ষে এককালে সংহার মুর্তি ধারণ করিল । 
:এই মৰভুমি তুল্য কার্সিমবাজারে কোম্পানির যে রেশম 

কুঠি ছিল, এক্ষণে তাহার চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট আছে । এ 

কুঠীর,দীমা মধ্যে অনতি বৃহৎ খণ্ড ভূমিতে ইউরোপ্টীতর 
মৃত ব্যক্তিগণের লমাধি চিহ্ন বিশিষ্ট কোস্প্রানির ঞ্থম 
সময়ের অনেক চিহ্ন বর্তঘান আছে, তন্মধ্যে পুর্বতন গবর্ণর 
ওয়ারন, হেক্টিংজ সাহেবের প্রথমা পত্বীর একটী ক্ষুদ্র গোর 

আছ + নিমের লিখিত প্রস্তীবটী ওয়ারন্ হেডিংসের পরী 
এবং তাহার কন্যা4এলিজেবেখের স্মরণ চিহ্ন ইতহ্করজী ভাষায় 

লিখিত আছে। , 

১৭৫৯  খুঃঅঝের ১১ই জুলাই দিবসে ২% বৎসর 
বরঃক্রম কালে মৃত্যু হইয়াছে। 

দ্ ২ এর দক্ষিণাঁং শে রব কিঅস্কছিল ত তাহা পাঠ ব কর। | যাঁয় ন না। 
; ৬ 
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পরই সমাধিমন্টির তাহার পতি ওয়ারন্_.হেক্টিংসের ছারা 
'স্মরণার্থে প্রস্তুত করা হইল। 

ইংয়েজী ভাষায় ষদ্রেপ 'লেখা আছে ,তাহা! এই স্থলে ' 

উদ্ধত করাগেল। 
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10810. 4৮০ 1748শম 3৪ 279৮. 2 016 7:62:80. 

6০ চল 8 হাএ০. 

এ বাঠীর লরীমামধ্যে মাঃ চার্লস আটাভেম দাহেবের স্ত্রীর 

'একটী-গৌর আছে । ১৭৪১ খঃঅকে্ভাহার মৃত্যু ঘটনা! হয় । 
ইহ্থার পশ্চিমাশে কালিকাপুর নাষে'বিখ্যাত যে স্থান আছে 

আও ভচের দিগের এক টা কুঠী এবং ছুর্গ ছিল । “১৭৮১ 
অব্দের ৬ ই জুলাই তারিখে ওয়ারন্ হোশ্ঠিংস সাহেবের 

আদেশ ক্রমে এঁ স্থান কোম্পানির অধিকার ভুক্ত হয়। 
এক্ষণে যদিও সেই দুর্গের চিহ্ন মাত্র নাই কিন্তু তথায় ভচের 

দিগের ৪৭ টী সমাবিস্তত্ত এপর্য্য্ত বর্তমান থাকিয়া তাঁহান্দি 
শের পরিচয়" দিতেছে । এ স্থানের পর্নিচমাং শে আরমানি 

দিগ্ের এক উত্তম ভজনাগার ও তন্মধ্যে সমাধি ক্ষেত্র বর্তমান 
আছে । এ্রক্ষণে সাৰারণে তাহা্ক নিমতলার গীর্জা কহে। 
মাঃ পিটার এরাটুন কর্তৃক ১৭৫৮ খঃঅন্বে এ ভজনাগার 

ঞ৯ ০ 17) 07167119] 180 99৫0180 7105 6০ 22105 00১০ 901৮ 
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প্রস্তুত হয় এবং এখন পর্য্যস্ত ও.উহা৷ উত্তম অবস্থায় রক্ষিত, 

. হইতেছে । এ বাটীর অনতি দুরে. ফচ দিগের অধিকারে, 

' ফরাসভাঙ্গ। নাম * ধিখযাত স্থান ছিল তথায় তাহারা বাণিজ্য 

এবং বসতি করিত | যদ্দিও. তাহাদিগের চিহ্ৃ এখন পর্য্যস্ত. 

তথায় নাই কিন্তু ফরাসভাঙ্গা নামবিলুপ্ত নাহইলে তাহাদি- 

(গেরনামের ধ্বংস. হইবেকন! | এই ফরাসভাঙ্গায় এক্ষণে গবর্ণ- 
মেণ্টের একটী মদের ভাটী আছে, ইহাতে যে মদির! প্রস্তুত 

হয় তাহা প্রায় এই জেলার সমুদায় ভাগে. বিক্রীত হুয়।, 

এই মুরশিদাবাদের সান্নিধ্য এব নবাব বাটীর দক্ষিণ 

পূর্বাংশে ব+শবাড়ীর ঝিল নামে একটি বৃহৎ জলাশয় 

আছে । তাহার অবস্থা দেখিয়া এমত বোধ হয় যে উক্ত 

অবকদ্ধ হওয়া শঙ্গীর মধ্যে তাহা খনন করা হইয়াছে । 
কিন্তু এখানে প্রবাদ আছে. যে এই স্থান ইংরেজদিগের 

অধিকৃত হইবার পুর্ববে এই বঙ্গদেশের নায়েব সুবা 

মোজঃফরজঙ্গ এ জলাশয় খনন করিয়াছেন । উপর 

চত্বঃপার্থ্ে বাশের জঙ্গল থাকায় বোধ হর উহ্বা্ নাম 'বাঁশ- 

বাড়ীরঝিল ভইয়াছিল। ১৮২০ খুঃঅবন্দের পুর্ব্বে দেওয়ানী 

ফোঁজদারী আদালত সকল. যখন, এ ঝিলের জন্রিহিত স্থল, 

ৃ ্াশিয়াছিল তখন এক সময়ে এ ঝিলের জল বিশেষ দুষিত 

হওয়ায় তৎকার্জের বিচক্ষণ মাজিষ্টেট মাঃ প্লকসাহেব এ 

ঝিলের পার্থস্থি জঙ্গল সকল পরিক্ষার করিয়া দিতে  অন্ুমতি 

করায় তথায় আর বংশের জঙ্গল নাই 1 এ ঝিল নির্মাতার 

প্রপৌন্র নবাব জাফরজঙ্ষের সময় তাহা! বিক্রয় হইলে নবাক 
নাজিম ক্রয় করেন। এক্ষণে উহ] নবাব নাজিমের জম্পত্তি।. 
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পাচীন প্রথানুসারে এই নবাব বাটীর অস্তঃপুর বামিনী 

কামিনী গণের পুকোষ্ঠ,মধ্যে গমনাগমন জন্য প্রতিহারী স্বরূপ 
কতকগুলি কতক্রীব নিযুক্ত আছে । এ ক্লীবদিগের বাসভুমি : 

আফিকা। উহ্াদিগের পিতামাতা অতি শিশুকালে লবণ 
করিয়। বিক্রয় করিয়া যায়| ক্রয়কর্তার ক্রীতদাস হুইয়] উহারা 

আজন্ম অনেকেই সাহার সংসারে কর্তৃত্ব করিয়া বিপুল অর্থ 
সঞ্চয় করে । কিন্তু এ ব্লীব দশের উত্তরাধিকারী না থাকার 

গতিকেই হউক কি তাহাদিগের ক্রয়কর্তীদিগের প্রাচীন পুথা- 

নসারেই হউক মরখোতরঃউহাদিখের ত্যজ্যধনে ক্রয়কর্তারাই 
অবিকারী হন। 

এই স্থানে একটি রহস্যজনক প্রস্তাব যাহ] সাধারণে রাষ্ট্র 
আছে তাহা এই, বসস্তআ'লি খা নামে জনৈক ক্কতক্লীৰ এ 

প্রকার নবাব সরকারে ক্রীতদাস হইয়৷ বন্ুকাল কর্তৃত্ব করত 

বিপুল অর্থ সঞ্চর এবং জমীদারী ,ক্রয়করে কিন্তু সে ব্যক্তি 

শব্তীবিক ধার্মিক এবং সংস্বভাবান্বিত ছিল ) পুর্ব হইতেই 

জার্টনত যে আমার মরণোত্তর আমার ত্যজ্য অম্পত্যানদ্দি নবাব 

সরকার ভুক্ত হইবেক আমার পরকাল উদ্দেশে কিছুমাত্র ব্যয় 
হইবেক না ইহা! ভাবিয়া জীবিত মাঁনে ভাবা উত্তরাধিকারি- 

শ্ণকে বঞ্চিত করিয়৷ অর্থের সার্থকতা করিতে কিছু ত্রুটি 
করেন নি অতুযুত ভাবী পরিতোষ সাধন জন্য হুগনি কার্ডের 

বৃহৎ ২ সিন্দুক প্রস্তুত পূর্বক তনম্মধেচ জীর্ণ পাছুকা পরিপূর্ণ 

করিয়া অতি যত্বে ধন;সম্পতিিরৎ ন্যায় ভাহ রক্ষা করিতেন । 
তদ্দ.্টে সাধারণে বিবেচনা করিত ইহার সংগৃহীত অর্থ নকল 

ইহার মধ্যেই আচ্ছে এবং ভঙ্গী;ক্রমে ভাহাই রাষ্ট্র করত স্থায় 
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'ভুসুম্পত্তি যাহ! ছেল তাহা পেথ, সাঁধারণহিত 

উদ্দেশে দান করিয়া তাহার মতওলি বর্তমান নবাব নাজির 

দরাবালী খাঁকে নিযুস্ঞ করিরা যান। তিনি মৃত্যুযুখে পতিত 

'হইার পুর্ব হইতেই পুর্ব প্রথ! মত নবাব সরকার হুইতে 

তাহার সঞ্চিতধনের প্রহুরী নিযুক্ত হুইয়া রহিল। মৃত্যুর পরেই 

এঁ সকল সিল্ক খুলিয়া দুষ্ট করায় উক্ত রহস্যজনক ব্যাপার 
প্রকাশ হইর। পড়িল । এখন পর্য্যস্ত তাহার কৃত নিয়মানুসারে 

তাহার ত্যজ্য জমীদারীর উৎপন্ন দশ সহজ্র টাক। বায় হুইয়। 

আনিতেছে। ৃ 

মুরশিদাঁবাদের নবাবের এবং তদ্বংশীয় বিবরণ এই পর্য্যস্ত 
উপসংহার করিয়া এই স্থানের অপর বৃত্তান্ত লিখিবার 

পুর্বে বিবেচন] করিলাম, নবাব সিরাজউদ্দেখলার আবিপত্য 

সময়ে এবং মারজাফরের নবাবীপদ প্রাপ্তির পুর্ববক্ষণেই 

স্ঠাহার। ইষ্উইত্ডিরা কোম্পানির সহিত ষে সন্ধস্থত্রে বদ্ধ 

হইয়াছ্ছিলেন সেই সন্ধি পাত্রের মর্ম সাধারণের অবণতি জন্য 
এস্থলে প্রকাশ করা নিতাস্তঅসংলগ্ন কি পুয়ৌজন শুন্যনহে | 

১৭৫৭ খহ অবের ৭ই ফেব্রুরারি দিবসে 

ইংরাজদিগখের,সহিত নবাব নিরাজউদ্দোৌলা 

সন্ধি সবংস্থাপন পুর্বক যে সন্ধি পত্র 
নিশিয়া দেন তাহার মোহর । 

অপরাভঙ্কনীর বাদশাহ অলমগীরের 
চাকর যুন্সুরলমুলুক, সিরাঁজউদ্দেখিল। 

স। কুলি খ। বাহাদুর হয়ব জঙ্গ। 
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সিন্িপত্জ: । 

১।' প্রথম | শ্রীল শ্রীযুক্ত বাদশাহের আদেশ পত্রী এবং 

তাহার আদেশাহুসারে কোম্পানির প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত 

হুইরাছে তাহা প্রবপ থাকিবেক | এবং হুকুম নামা দ্বারা ৩৮ 
খানি গ্রাম যাহা! কোম্পানিকে প্রদত্ত এবং যাহা সব! কর্তৃক 

আবদ্ধ করা হইয়াছে তহ্ুপরি জমীদারঞগণের কোন একটী 

ক্ষমতা ন! রাখিয়! মুক্ত €দওয়| যায় । 

২। দ্বিতীয় । বাঙ্গাল! কি বিহার এবং উড়িষ্যা এই তিন 

এদেশ মধ্যে কি জল, কি স্থল কোন স্থানেই কোল্পানির কোন 

প্রকারে ড্রব্য কিম্বা আদেশ পত্রের শুল্ক স্বরূপ কিছুই গ্রহণ 

করা যাইবেক না সুতরাং জমীদার প্রভৃতি উপরোক্ত বিষয়ে 
বিরোধী হইতে পাঁরিবেক না। * 

৩। তৃতীয় । কোম্পানির কলিকাতা» ঢাকা এবং ং কাশিম- 

বাক্ছুর্, প্রভৃতি স্থানের যে সকল কী অধিকার করা হুইম্বাছিল 

তাহা প্রত্যর্পণ করা বায় । ইৎরাজদিগের অধিকার হইতে 

যে সকল মুদ্রা ও দ্রব্যাদি লওয়! হুইয়াছে তাহা ফেরত 

দেওয়া বাইবেক। আর যে সকল জ্ুব্য লুগন বা ক্ষতি বা 

অকর্মণ্য হইয়াছে তত্তল্য মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিতে হহুঁবেক। 

কিন্তু নবাবের বিচারে তাহার শেৰ হইবার িপেকষা রহিল । 

৪1 চত্বর্থ। কোন প্রতিবন্ধক বদ্মতীত কোম্পানি আত্ম 

রন্ধণার উপযুক্ত এক হছুর্ ,কলিকাতীয়ি নির্খাণ করিতে 

পারিবেন । 

৫1 পঞ্চম। যেনিয়মে যে পরিমাণে এবং ষে প্রকার 
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'উত্তমভার সহিত মুরশিদাবাদে মুদ্রা প্রস্তত হুইয়। থাকে সেই 

প্রকার আলিনগরে ( কলিকাতায় ) প্রস্তৃত হুইবেক | 

৬। ষষ্ট । এই নিয়ম পরমেশ্বরের সমীপে অতি দৃঢ়রূপে 
কর! হইলে ইহাতে নবাব এবং ্ীহার কতিপয় প্রধান পদস্থ 

ব্যক্তির] স্বাক্ষর এবং মোহর করিলেন। 

৭। জঅপ্তম। ইংলিস কোম্পানির পক্ষ হইতে এড মায়া- 

রল্চাঁরলস ওয়েষ্টন্ এবং কর্ণেল ক্লাইব এই মত অঙ্গীকার 
করিলেন এক্ষণ হইতে কোম্পানি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বিপরীত 

ব্যবহার আর করিবেন না এবং ষে পর্য্যস্ত এই নিয়ম পত্তীর 

মর্ম সকল অবিচলিত রূপে প্রতি পালিত হইবেক তাবৎ 

কোন উপদ্রব বাতীত কোম্পানি নবাবের সহিত বন্ধুতা ব্যবহার 

করিবেন | 

| অপরাভবনীয় বাদশাহ আলমগীরের চাকর | 
ৰ ইরাজল্ মুলক মবাদদ্দোৌলা লওয়াসজআলি 
| খা বাহাদুর জন্গুর জঙ্গ। 

| অপরাভবনীয় বাদশা- পা ০০৯০ | অপরাভবনীয় বাদশা- ূ 
হর চাকর ছুর্ল ভ ভ রায় 

খী খা বাহাদুর । , ॥ , __ | বাহাছুর। ূ 
| ০২ 

সাক্ষী রি সাক্ষী 

লক্ষনীনারারণ কানন টো, , মহেত্দ্রনারায়ণকাননগো 
মীরজাফেরর সহিত যে সন্ধি হয় তাহার মর্্। 

আমি পরমেশ্বরের সন্িধানে প্রতিজ্ঞ করিতেছি যে, এই 
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সন্বিপত্রের নিয়ম সকল আমি জীবিত কাল পর্যান্ত প্রতি- 

পালন করিব |% ও 

আলমগীর বাদশাছের চাকর 

মীরযহম্ম্দ জাফরখ বাহাদুর 

এই.সন্ধি এড মায়ারল এবং ড,কের গবর্ণর ক্লাইব (সর্ধবত 

জর্গবাহাছ্ুর) এবং মাঃ ওয় টের সহিত সংস্থাপিত হয় | 

১ প্রথন। নবাব সিরাজ্ত উদ্দেখলা মুন্ স্থরল্ মুলক সা কুলিখ! 
হয়বতজঙ্গ বাহাঁছুরের সহিত* ইংরাজ কোম্ানির সদ্ভাবথাঁকা 
কালে তিনি যে সকল দ্রব্যাদি দিতে সম্মত হইয়াছিলেন 

তাহা আমি সম্পূর্ণ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। 

, ২ দ্বিতীয় । কি ইউরোপ রাজ্য্থ ব্যক্তি কি অন্রদেশীরলোক 
যে কেহ ইংরাজদিগের শক্রু সে আমীর শত্রু হইবেক'। 

৩। তৃতীয় । বাঙ্গলা বিহার এবং উঁড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের 

মিস্সঞফঞদিগের যেসকল কুঠী ও সম্পত্তি আছে তাহা 
সমুদাঁর ইতরাীদিগের অধিকারে থাঁকিবেক | এবং এই তিন 

প্রদেশে আর উহাদিগ্কে কিছুই করিতে দিবন]। 

৪ | চত্তর্থ। নবাব কলিকাতা জর এবং লুণ্ঠন করণ অমন্ধে 

ইৎরাজ কোম্পানি যে সকল ক্ষতি রন্ত হইয়াছেন এব 

তথ্বিষয়ে ষে সকল ব্যয়হইয়াছে তজ্জন্য এক কোটি টাক দিব। 

৫1 পঞ্চম। কলিকাতা প্রবামী ইতরাজদিগের থে সকল . 

সম্পত্তি লুঠ হইয়াছে তজ্জন্য, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আমি দিতে 
সরবত হইলাম । 

এই কয়েকটী কথা মীরজাধুর স্বীয় হস্তে লিপি করেন 
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. ৬। ষষ্ঠ । কলিকাতা নিবাসী হিন্ছু, মুদলমান এবং অন্যান্য 

জাতির যেসকল সম্পত্াদি লুঠ হইয়াছে তাহার জন্য বিংশতি 

লক্ষ টাকা দিব । 

৭1 অপ্তম। কলিকাত প্রবাসী আরমানিগণের দ্রব্যাদি 

লুঠিত হইয়াছে তজ্জন্য আমি সগুলক্ষ টাকা দিব । ইংরাজ, 

হিন্ছব এবং মুসলমানগ্ণকে এ সকল টাকা বিভাগ করিয় 
দেওনের ভার এড মায়ারল এবং কর্ণেল ক্লাইবকে দেওয়াগেল 

এবং অবশিষ্ট জাতির ক্ষতি পূরণের টাকা বণ্টনের ভার 

কৌঁশ্সিলের প্রতি রহিল, ভ্ীহারা যাঁহাকে দেওনের পাত্র 
বিবেচনা করিবেন তাহাকে দিবেন । 

৮। অফ্টম। ভিন্বং জমিদারের সীমার অস্তঃপাতি 

যে স্থান কলিকাতার দীমা বেউন করিয়া! আছে তাহা এবং 

তদতিরিক্ত ইংরাজ কোম্পানিকে এ স্থানের বহির্ভাগে ছয়শত ' 

গাজ জমি দিলাম । 

৯। নবম । কলিকাতা র দক্ষিণ কুণ্পী পর্যন্ত যেসকল ভুপি 
আছে তাহা ইংরাজ কোম্পানির জমিদারী হইল এবং এ 

স্থানের কর্মবকারকগণ কোম্পানির অধীন হইবেন কিন্তু এ সকল 

জমিদারীর রাজন্ব অন্যান্য জমিদারের ন্যায় কোম্পানি 

আমাকে দিবেন । 
১০ | দশম | যন আমি ইতরাঁজদিগের সাহায্য চাহ্িব 

তখন এ সাহায্যকা। শদিগের আহার সম্বন্বীর ব্যয় আমি দিব । 
১১। একাদশ! হুগলীর নিম্নে (দক্ষিণ) গঙ্গার তটের 

সন্নিহিত কোন স্থানে আমি নুতন গড় নির্মাণ করিব না । 

১২ দ্বাদশ | যখন আমি এই তিন প্রদেশে আধিপত্য 
৭ 
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সংস্থাপন করিব তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত সংখ্যক মুক্ত কুতজ্ঞতার' 

সহিত প্রদ্দান করিব । 

১৩ ত্রয়োদশ । মীরজাফর খা! বাহাঁছুর র্্মতঃ প্রতিজ্ঞা 

সহিত উপরোক্ত নিরম সকল. লিখিয়া! দিলে ইস্ট ইন্তিঘ়া « 
কোম্পানি পরমেশ্বরের সমীপে ধর্মৃতঃ স্বীকার করিলেন যে, 

মীরজাফর খা! বাহাছ্ুরের বাঙ্গালা বিহার এবং উড়িষ্যার সুবে- 
দারী পাইবার জন্য আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করিব এবং 

যদি ভিনি নবাব হইয়া উপরোক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন 

করেন তবে আমরা সাধ্য পর্যন্ত তাহার শত্রবিকদ্ধে তিনি 

যখন যে সাহায্য চ'হিবেন তখনই তাহা করিব । 

ভূগোল সম্মত এই যুরশিদাবাদ ২৪ * ১১ উত্তর 
অক্ষাংশ এবং পুর্ব দ্রাখিম! ৮৫ ০ ১৫ ইহার মধ্যে অবস্থিত । 
এই জেলার মধ্যে ৪২৩৩৭১৫ বিঘা ভূশি আছে এবং তাহ? 

প্রায় ৬৬১৯ বর্গমাইলে * বিভক্ত | ইহার পূর্বভাগে 

য়া নদী প্রবাহিতাঁ। পশ্চিমে রাজমহুল এবং ভাগল- 
পুরের অনতিবৃহৎ পর্বতের নিশ্মদেশ ও সাওতাল জাতির 
বাসভুমি । দক্ষিণে নদীয়া এবং বর্ঘামান জেলার সীমা, 

উত্তরে ভীবণকায় প্রখরবেগা গঙ্গা এবং পম্মানদী । . এই 

প্রদেশের মধ্যভাগ হুইয়। গন্ানদী প্রবাহিত] হওয়ায়, গঙ্গার 

পশ্চিমাংশ্ৰের নাম রাঢ, পুর্ববাংশের নাহ ভড় বা বাগড়ী। 

এই জেলার লোক সংখ্যা ১১০০০৮০ | হার মধ্যে ৩৯৫৩৩৩ 

জন মুসলমান আর ৭০8৭১৭ জন্ হন ছিন্ছুর মধ্যে অধি- 
কাংশ ব্যক্তি বৈষ্ণব মতাঁবলম্বী। কি কারণে বা কোন্ মহৎ 

স্পা শী শি শি শত স্পেস পল সাপ পাপী - পাপ 

ছুই মাইলে এক ক্রোশ । 
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“ব্যক্তির আক্পদর্শানিসারে অনেকেই এ মতাবলম্বী হুইয়াছিল তাহার 

কারণ অনুসন্ধান করিয়া যবনদিশখের উপাসনা ভেদ বিষয়ে 

যে প্রকার কৃতকার্য হুইয়াছি তদ্রেপ হুইতে পারিলাম না 

বলিরা আনার খেদ রহিল । মুসলমানের মধ্যে সিয়। এবং 

মি ছুই জন্প্রদায়। এই দ্বিবিধদলের লোক যদিও এই 

প্রদেশের মণ্যে আছে কিন্তু অধিকাংশই পিয়া । তাহার 

কারণ এখানকার নবাব বংশীয়েরা গিয়া মতাবলম্বী থাকার 

গতিকেই এ প্রধান ব্যক্তিগণের ধর্া বলিয়াই হউক কি. 

তাহ'দিগের শীসন বলেই হুউক সকলেই এ ধর্ম যাজন করিত। 

এমত কি শত বৎসর পূর্বে এই প্রদেশে সুন্রিদলের লোক 

প্রায় পাওরা যাঁইতনা কিন্তু কালক্রমে নবাবের খীন অবস্থা 

হওরায় এক্ষণে এ দলের লৌক.অপেক্ষাক্কৃত অধিক বোধ হই- 

তেছে । ষখন পুর্ব্বকালে মহরমের সময় মুরশিদাঁবাদের নিকটস্থ 

হিন্দু বর্গকেও যুনলমানের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইত, এবং 
এক্ষণেও নবাবের ভূত/বর্গের মধ্যে যাহারা হিন্ু আছেন 

স্াহাদ্দিগকেও প্রভুর ন্যায় শৌকমুচক পরিচ্ছদ ধারণ করিতে 

হয়, তখন যে দিয় সম্প্রদায়ের লোক অধিক হইবে ইহ1। অস- 

স্তব কি! 
এই প্রদেশের ভুগ্লির শন্যোৎপাদিকা শক্তি এই বঙ্গভূমির 

অপরাঁংশের ভুপ্চি অপেক্ষা অণ্প বোঁধহয়। ইহার রাট অংশের 

ভূমিতে বিবিধ কার ধানঞজন্বিয়া থাকে! বাগ'ড়ীর অংশের 

ন্বেগ্র নকল যদিও "রা অংশের ন্যায় উর্বরা নহে কিন্তু 

অন্রন্থ ভূমিতে হৈমস্তিক * শল্য অধিক জন্মির| থাকে ॥+'এই 

অংশে মুগ, কলা ই, রিবা, নীল প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত জন্মে, আর 



[৫২ ] 
০০ 

তৎকারণে অপর ভাগ অপেক্ষা এই ভাগে নীলের 'কুঠি. 

অধিক আছে । এই প্রদেশ মধ্য তুতের চাষ এবং রেশমের 
বাণিজ্যের ষে প্রকার আতিশয্য এবং অত্রত্য যৃত্তিক উহার 

ষে প্রকার সার, বোধ হয় এই বঙ্গভূমির মধ্যে অন্য ক্লোন, 

স্থানে এরূপ নহে । অনেকেই অবগত আছেন ইংরাজেরা 

প্রথমে এই রেশমের বাঁশিজ্য অবলম্বন করিয়1 এই মুরশিদাবাদে 
পদার্পণ করিয়া ছিলেন, এবং তীহারা কাশিমবাজারে যে 

কুঠি প্রস্তুত করেন পরে তাহাই ভাহাদিগের অভ্যুদয়ের হেতু 

তৃত হইয়াছিল । ডদনস্তর ইংরাজেরা এই দেশাধিপ হইয়াও 

অধিকদিন পর্য্যস্ত এ ব্যবসংয় দ্বারা বিপুল অর্থলাভ করিযাছি- 

লেন। ফলতঃ রেশমের বাণিজ্য যে এই জেলার অধিকাংশ 

লোককে ধনাঢ্য করিয়। বাখিয়াছে ভাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

এঁ ব্যবসায়ী ব্যক্তির! বিদ্বান কি বিশেষ বুদ্ধিমান নহেন্ কেবল 

এ কর্মকুশল সামান্য বোৰ মাত্র থাকাতেই তাহারা 

অনায়াসে অভিলষিভ রথ উপার্জন পুর্ববক 

জম মাজে প্রতিপন্ন ও মান্য হইয়। আছে। রাফ" আছে 

যেকোন সময়ে এ অর্থকর ব্যবসায়াবলম্বী কোন ব্যক্তি 

আপন পুত্রকে বিদ্যাধ্যয়নে ধিমুখ দেখিয়। তাড়না! করিয়াছিল 

তাহাতে এ পুত্রের প্রস্থৃতি বলিয়াছিল্ন যে “ আমার ছেলে 

লেখ! পড়া না শেখে কোরার কারবার করিয়া থাইবে ও 

এ রেশটৈর যুলীভুত তুস্তপাত। (কিষকের ভূমিকর্ষণ 
করিয়া আশ্মথিন বা কার্তিক মাসে তাহাণ্ডে তুতের মুড়া (মূল) 

রেদিশ করে । ক্রমে বিনা জলসেচনে এ মূল বদ্ধমূল ও অস্ুঁ- 

িতহুইয়া শাখাসকল হুরিতবর্ণ নবদলেপুর্ণ ও বর্ধিতা হইলে 
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'আহাই কাটিয়া পলু পোকা (রেশমকীট) সকলকে খাইতে 
দেয়। তাহারা এ পত্র খাইয়া ক্রমে পরিণতাবস্থায় উপস্থিত 

'হুইয়! সুবর্ণবিনিন্দিত রেশম সুত্র সকল উদ্দীরণ পুর্ব্বক গুটী 

প্র্তুচত করে । এ গুদ়ী কোয়৷ নামে খ্যাত । উহ] কেবল উষ্, 

জলে সিদ্ধ করিয়া অতি সুন্বন রেশম সুত্র সকল সহজে বাহির 

করিয়া লয় । এ পলুপোকা দ্বিবিধ | একপ্রকার বড় প্লু ভাঙা 

বৎসরের মধ্যে একবার চৈত্র মাসে জন্মিরা থাকে | শা 

রেশম সুত্র সকল অতি মাত্র শুভ্র । এ রেশনে গদ ৬ তি 

শুভ্-কাস্তি কৌশেয় বস্ত্র উত্তম হুয়। দ্বিতীয় ছোট গলু। স্টোর 
মধ্যে তিনচাঁরি বার জন্মিয়া থাকে । 

ষে চুণাখালি আম্রমে নামে ্রসিদ্ধ আছ ভাবা এই জেলার 

একটী পরগণার নাম | নিজ মুরশিদাবাদের পুর্ব দন্দিগঁংশে 
এমত কি নগরের অতি নিকট পর্য7স্ত এই পরগথণার গ্রান সকল 

ও তন্মধ্যে অতি বৃহৎ২, আত্রের বাগান আছে। তথার 

অপর্য্যাপ্ত এ সুস্বাদু কল জ/ম্ময়া থাকে ব(নয়। এবং বব্গদেশ 
মধ্যে মীলদহ ভিন্ন অন্য স্থানাপেক্ষা এই পরগণার আআ 

আম্বাদ বিষয়ে বিশেষ বিখ্যাত বিধায় ঢুণাখালী আত্ত্রের 

নামে সকলের নিকটে পরিচিত আছে । নিজ ফুণাশালী গ্রামে 

দেশীয় কাজ উত্তম প্রস্তুত হয়। এখন পর্য্যশ্ডও অনেক 

কাগজ ব্যবসায়ী এঁ আমে আছে। 

এই জেলায় ৭৩৩৭ চী পাকা ২৯২৬৮২ খান কাচা বাটা 

আছে । ইহা স্বাস্থ্যজন২, প্রদেশ নহে । ভবে ভাগীরথার 

পুর্ববাংশ অপেক্ষা পশ্চিমাংশের জল বায় , অপেক্ষাকৃত ভাল। 

কিন্তু কোন অংশের লোককেই দৃঢকায় বা বলবান্ তথা 
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সুনুশ্য দেখা! বায়না । সকলেই খর্ববাককৃতি এবং ছুর্বল। জ্বর 
এবং ওলাউটা এই জেলার প্রধান রোগ | বিশেষ গঙ্গার উভয় 

পার্বস্থ সহর এবং প্রথান নগরে ফাল্গুন হইতে কার্তিক মাস 
পর্য্স্ত উক্ত বিবিধ রোগের বিশেষ প্রাহুভীব দেখা যায় /এই 
রোগছ্বয়ের কারণ অনেকেই নির্দেশ করেন যে গঙ্গার অদ্প 

এবং বদ্ধজলে মৃতদেহ সকল নিক্ষেপ করার গতিকে এ জল 

বাস্প দুনিত হইয়া ওলাউঠা' এবং জেলার প্রায় সমুদায় 
ভাগ ঝিল বিল বেছ্টিত নিম্ব ভূমি থাকায় বর্ষার প্রারস্তেই এ 
সকল স্থান জলে ভবিয়৷ যায় আর তাহার অঠিত তৃণাঁদি 

জাত মন্দবার,জৃরব্রোগ উৎপাদন করে। 

এই জেলার মধ্যে জঙ্গীপুর, শ্রমস্তপুর, নসীপুর, ভন্গিরথপ্ুুর, 
ফপিদ পুর, চোরা এবং গৌয়ানে গবর্ণমেন্ট সাহাধ্যক্লত ইংরাজি 

বাক্তাল! বিদ্যালয় আছে । আর সয়দাবাদ এবং কাদি প্রভতি 

স্থানে কেবল এ প্রকার বা্গাল। বিষ্ালয় আছেঁ। সম্প.ততি 

শেষোক্ত স্থানের সুবিখ্যাত এবং 'দেশ হিতৈবী রাজ। প্রতাপ 

চন্দ্র দ্দিংঞের প্রষত্তে তথায় একটী উক্তম ইতরাজী বাঙ্গাল! , 

বিদ্যালয় সংস্থীপিত হুইয়াছে। বহুরমপুরে গবর্ণমেস্টের 

একটী কালেজ প্রতিষ্ঠিত আছে কিন্তু কালেজ গৃহ এপর্য্যস্ত 
প্রস্তত হুয় নাই । এ কালেজে একটি প্রশ্সিপল* বারজ্ুন যাষ্টার 

এবং দুইজন পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন, এক্ষণে ব্যবস্থা শাল্লা- 

ধ্য়নের নিমিত্ত একজন অধ্যাপক নি: জি হুইরাঁছেন । নিজ 

মুরশিদাবাদে দুইটী কালেজ আছে ভর্ঘহার একটীর নাম নিজা- 
মত কালেজ । তাহাতে কেবল নবাব বংশীর বালকগণ বিদ্যা 

শিক্ষা করিয়া! থাকে । তথায় ইংরাজী উর্দ, এবং পারস্য ভ্রিবিধ 
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ভীঁর়ার শিক্ষা দেওয়া হয় । ভাহা নিজামৎ কণ্ড হইতে ৭৮৩৭৯ 

হা'জার"টাকা ব্যয়ে প্রস্তত হুইয়াছে । অপর কালেজটিও নবা- 
বের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাতে জাতিবর্ণ ভেদে সকলেই 
"ুবিন্াজ্কৃতনে পাঠ করিতে পায় । 
ৰা মেলেটরি ফ্টেসন এবং বিচারালয় সকল বহরমপ্পুরে 

রী । ক্যাপ্টনম্যান্টের মধ্যে সাহেব লোকের বাস । ইহার, 

পুর্ববাংশে পল্টন বাজার, তাহাতে এদেশীয় সৈন্যগণ অব- 

স্থিতি করে । এ স্থানের উত্তরাংশে ইংরাক্ত দিগের এক বৃহৎ 

জমাধি ক্ষেত্র আছে, তন্মধ্যে বিস্তর সমাধি মন্দির মৃতার পরি” 

চয়ার্থে যেন দণ্ডায়মান রহিয়াছে 1 পলু উন বাজার সমাধি ক্ষেত্র 

৫এবং সাহেব লোকের বান স্থান, ইহার মধ্যে বিশ্তত যে সম- 

তল ভূমি খণ্ড আছে তথায় সৈন্য গণ অস্ত্র শি করিয়। 

থাকে এব্ং প্রতি বৎসর শীন্ত খতুতে তথায় খোডদেখডের 

কাধ্য সম্প্গ হর । এই স্থানের দক্ষিণে অনতিদ্বুরে ফেজদারী 

কালেক্টত্রি এবং দেওয়ানী টিৰচারালয় সকল আছে । মাজি্েট 

দ্বারা কালেকটরের কর্ম নির্বাহ হুইয়াথাকে | জজের ছা 

দেওয়ানী ও সেশনের কর সম্পন্ন হয়। একজন ছোট আদাল 

তের জজ আছেন ডভিনি প্রধান সদর আমীনের ক্ষমতা প্রাপ্ত 

হইয়! উক্ত বি কশ্ঠু সমাধা" করিয়া থাকেন এবং অদর 

ুনসেকীর ক্ষমতাপ্রাঁ একজন সদর আমীন আছেন । এত- 
দ্যতিরিক্ত-&কজন জাইন্ট মাঁজিষ্টেট এব কয়েকজ্জন*ভেপ্ুটী 

কালেকটর ও ডেপুন্টী মজিটেট আছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ 
ফেোজদারী কেহ কালেকটরী এবং, কেছু আবগ্ারি কর্ম নিরব 

করিয়! থাকেন । অস্প দিন গত হইল সাধারণের উপকার 
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[বিবেচনায় এ সকল বিচারালয় একত্রে কর! হুইয়াছে। এক্ষণকার 
নৃতন কনফেরুলারি পুলিসের ডিস্টি.কট-মুপ্ন্িশ্টেণ্ডেপ্টের আ- 
ফিসও এইস্থানে আছে। অরঙ্গীবাঁদ, কাদি এবং লালবাগ এক 

একটি সবডিবিজন, তথায় এক২জন ডেপুী মাজিষ্টরেট$৪ভপুট - 

কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া আছেন ।মফ£সলে জঙ্গীপুর! 

*গোয়াস, হুরহর পাড়ায়, মুন সেফী আদালত স্থাপিত আছে । ' ৰ 

এই প্রদেশের প্রধান বাণিজ্য স্থান আজিমগাঞ্জ, জিয়াগঞ্জ 

এবং বালুচর | উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় (ওসোয়াল ) কেয়ে 

মহাজনেরা এই স্থানে বাস করে | যদিও তাহারা কতবিদ্য নহে 

কেবল তুজাত'য় ভাষা ( যাহাকে কুঠিয়াল নাগরী কহে ) অ্প 

মাত্র অধ্যয়ন করে কিন্তু বাঁশিজ্য বিষয়ে তাহারদের ুদ্ধিচততরতা, 

অধ্যবসায়, এবং শরম সহিষ্ণ,ত1 দেখিয়া বোধ হয় ইহারা বিবিধ 

বিদ্যায় পারদর্টিত] লাভ দ্বারার এ সকল সদগ,ণের অধিকারী 

এবং লক্ষ্7র ভি.কপত্র *ইয়াছেন | ইহারা জৈন ধশ্মাবলম্বী; 

অহিংস ইহাঁদিগোর ধান রা আমাদিগের ন্যায় উপবাস 

দ্বার] দেহবটে হর্ণলাভ স্বীকার করে | ইহাঁদিশের 'উপদেষ্টা 
যতি নাথাশী | ভাঙার! চারের ন্যায় উপবীত ক্কন্ধে ধারণকরে 

এবং লোনস্য'নেগণ ন কশিতে হইলে জীবহিংসার ভয়ে এউপ- 

বীত দ্বাা পথ 1-্দনা রত পদবিক্ষেপ বকরিয়! থাকে । 

এতদ্দেশের হপ্যে গরেশনাথ পর্বত+ ইহাদিগের পবিভ্র 

তীর্থস্থান “। এণে আজিমগঞ্জ ভইরা এক্টী” শাখা 
রেলওরে বাতির হয়] নলাহা্রীকে' মিলিত হইয়াছে ।' 

শুন্ংং তন্দ্রা উত্তস্থান স্বকলের বাণিজ্য দৈনন্দিন বৃদ্ধি 
ধাণ্ড হইতেছে | আজিন গঞ্জ হইতে নলাহাচী যাইতে 



খে রবাখরা নামক একটি স্টেসন আছে | দরের পরিমাণ 

ধা * খাইল হুইবে। 
পরিবর্তন শীল সং হানে সকলই জ্নিত্য, পর্য্যায় ক্রমেপরি 

স্বান্ড হইতেছে । শতাব্দির কিঞ্চিৎ অধিক পুর্বে এই মুরশি 
কলিকাতা অপেক্ষায় অধিক উন্নতাবস্থায় ছিল । বলিতে- 
৫ আব্ ভাইরেকটর হইতে রাজ্য এবং রাজনীতি সংক্রাস্ত 
কল বিব্রি এবং আদেশ হইয়াছে তাহা এই মুরশিদাবান্গ 

'হইতেই সম্পন্ন হইভ | কিন্তু কালের কি কুটিল গতি, এক্ষণে 

চিহার মহত্বের চিত্ত মধ্যে নাম মাত্র রহিয়াছে । বিখ্যাত নন্দ- 

১ জগৎশেঠ এব* বঙ্গাধিকারীর! ইহারই অধিবাসী ছিলেন। 
এ আছে নন্দ কুমারের যে দশ সহজ সৈন্য থাকিত তাহা 
 *বশিবির এবং ভীহার বালির ঘুংসাবশ্শিষ্ট এখনও তথায় 

(মান আছে । অসৎধ্য ধনশীলী জগ্বংশেঠ নবাঁব বাটীর রা 
+.তি উত্তরাণ্শে মহিমাপুরে বাস করিতেন, এক্ষণে তাহার ্ 

শ ধরেরা সামান্য অবস্থায় তিপাতত করিতেছেন । 

ধকারী মহাশয় দিগৌর বাস * গঙ্গার পশ্চিম পারে ডাহা 

ঠা এক্ষণে উহাদের পুর্বব মহত্বের চিহ্ন কিছুমাত্র নাই 

ঁ 
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